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1 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  จังหวัดบึงกาฬจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕๕๔ มีผลบังคับใช้                   
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย 
  การจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นความต้องการ ของประชาชนในพ้ืนที่มาตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เนื่องจากจังหวัดหนองคายมีระยะทางยาวจากเหนือจรดใต้ ประมาณ ๓๓๐.๖ กิโลเมตร ราษฎรที่อาศัยอยู่                  
บึงโขงหลง ซึ่งเป็นอ าเภอที่ไกลที่สุดต้องเดินทางมาติดต่อราชการระยะทางถึง ๒๓๘ กิโลเมตร การเดินทาง            
ไป – กลับ  ท าให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในส่วนการบริหารราชการและการแก้ไขปัญหาด้านชายแดน            
ไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง หากจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬแล้วจะย่นระยะทางได้ถึง ๑๐๒ กิโลเมตร ท าให้ประหยัดเวลา            
และค่าใช้จ่ายของราษฎร ทั้งนี้ การบริหารราชการลงไปแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้สะดวก                  
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

1.1 ด้านกายภาพ 
 1) ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล จังหวัดบึงกาฬ มีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ           
ของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๗๕๑ กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวมทั้งจังหวัด ๔,๓๐๕.๗๔๖                   
ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ จ านวน ๒,๖๙๐,๖๒๕ ไร่  เป็นอันดับที่ 52 ของประเทศและเป็นอันดับที่ 16    
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 จังหวัดบึงกาฬมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองกับจังหวัดข้างเคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดกับแขวงบอลิค าไซ  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี
แม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนติดต่อกันเป็น
ระยะทาง 120 กิโลเมตร 
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       ทิศตะวันออก  ติดกับอ าเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม 
                ทิศใต้    ติดกับอ าเภอค าตากล้า อ าเภอบ้านม่วง และอ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 

       ทิศตะวันตก   ติดกับอ าเภอรัตนวาปี และอ าเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย 

 2) ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬ  โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  แยกได้เป็น ๓ บริเวณ คือ  
  ๑. พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท านาส่วนใหญ่ 
และปลูกพืชไร่พืชสวน และปุาธรรมชาติ 
  ๒. พ้ืนที่เป็นคลื่นลอนชันและเป็นเขาเป็นปุาธรรมชาติ เช่น ปุาไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขต 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอเซกา อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอศรีวิไล  อ าเภอบุ่งคล้า และอ าเภอพรเจริญ  
  ๓. สภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จากระดับน้ าทะเลตั้งแต่ ๒๐๐ เมตร เป็นบริเวณ
เทือกเขาต่างๆในเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอเซกา และ อ าเภอบึงโขงหลง 

3) ลักษณะภูมิอากาศ 
            มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธันวาคม– มกราคม) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือนมกราคม  
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม
และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง 
ในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

4) ลักษณะของดิน 

  จังหวัดบึงกาฬมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขา       
สูงชันใช้ประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไร่การเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให้             
การระบายน้ าได้ดี  และการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินมีความรวดเร็ว  สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสม                
กับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว  จึงต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ า                  
ที่ต้องมีกรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดี เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิต               
เพ่ิมมากขึ้นส าหรับปัญหาทรัพยากรดินในจังหวัดบึงกาฬท่ีส าคัญ ได้แก่  
    - ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขงบริเวณอ าเภอเมือง บึงโขงหลง  ปากคาด  
และอ าเภอบุ่งคล้า ซึ่งท าให้สูญเสียดินแดน เนื่องจากการพังทลายและร่องน้ าเปลี่ยนทิศทาง  ซึ่งจังหวัด 
บึงกาฬมีชายแดนตามล าน้ าโขงติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ความยาวทั้งสิ้น 
120 กิโลเมตร มีการพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขง 60.5  กิโลเมตร 
  - ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้น้ ากรดในแปลงปลูกยางพา รา 
ท าให้เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทุน เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดินเพ่ิมข้ึนทุกปี  
  - ปัญหาความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือการอนุรักษ์ปุาไม้กับความต้องการพ้ืนที่เพ่ือท ากิน
ของราษฎร ตามแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูวัว และแนวเขตปุาสงวนแห่งชาติรวมทั้งแนวเขตที่ดินของรัฐ  เนื่องจาก
ต้องการที่ดินส าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพารา   
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ตารางท่ี 1 ลักษณะสภาพปัญหาของดิน  ในจังหวัดบึงกาฬ ปี 2564 

ปัญหาของดิน เน้ือที่(ไร่) 
ดินกรดจดัในท่ีลุ่มและมโีครงรา่งแน่นทึบ 45,053 

ดินกรดในที่ลุม่ 121,751 

ดินกรดในที่ลุม่ความอุดมสมบูรณต์่ า 73,521 

ดินค่อนข้างเป็นดินทรายและดินกรดในที่ดอน 217,670 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอน 2,163 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีดอนความอุดมสมบูรณ์ต่ า 24,405 

ดินค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุม่ความอุดมสมบูรณ์ต่ า 69,467 

ดินตื้นถึงช้ันหินพ้ืน 214 

ดินตื้นเนื่องจากเป็นลูกรังหรือก้อนกรวด 730,984 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีดอนความอุดมสมบรูณต์่ า 242,352 

ดินทรายจดัและเป็นดินกรดจดัในท่ีลุ่มความอุดมสมบูรณ์ต่ า 73,913 

ดินทรายจดัในท่ีดอน 23,157 

ดินทรายจดัในท่ีลุ่ม 8,219 

ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า 2,127 

ดินลูกรังในท่ีลุ่ม 160,263 

ดินเป็นกรดจัดและค่อนข้างเป็นทรายในท่ีลุ่มความอุดมสมบรูณต์่ า 96,332 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันความอุดมสมบรูณ์ต่ า 8,447 

ดินในพ้ืนท่ีลาดชันมากกว่า  35  เปอร์เซ็นต ์ 146,403 

รวม 2,046,443 

     ที่มา : สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ 
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1.2 ด้านการเมือง/การปกครอง  
 1) เขตการปกครอง  
  จังหวัดบึงกาฬแบ่งการปกครองออกเป็น ๘ อ าเภอ ๕๓ ต าบล ๖๑๗ หมู่บ้าน ๓๙ องค์การ
บริหารส่วนต าบล ๑๗ เทศบาลต าบล ๑ เทศบาลเมือง และ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

   ตารางท่ี 2  แสดงการแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ ปี พ.ศ.๒๕63 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
๑.อ าเภอเมืองบึงกาฬ ๑๒ ๑๓๑ - ๑ ๕ ๖ 
๒. อ าเภอเซกา ๙ ๑๓๖ - - ๔ ๗ 
๓. อ าเภอโซ่พิสัย ๗ ๙๕ - - ๑ ๗ 
๔. อ าเภอพรเจริญ ๗ ๕๘ - - ๓ ๔ 
๕.อ าเภอปากคาด ๖ ๖๔ - - ๑ ๖ 
๖. อ าเภอบึงโขงหลง ๔ ๕๗ - - ๒ ๓ 
๗. อ าเภอศรีวิไล ๕ ๕๑ - - ๑ ๔ 
๘. อ าเภอบุ่งคล้า ๓ ๒๕ - - - ๓ 
รวม ๕๓ ๖๑๗ ๑ ๑ ๑๗ ๓๙ 

    ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ณ ธันวาคม ๒๕6๓  
 2) การเลือกตั้ง 
  จังหวัดบึงกาฬ มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น  297,760  คน  

  - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  2   คน 
  - สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง)  1   คน 
  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 24 คน 24 เขต 
 

1.3 ประชากร  
 1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  จังหวัดบึงกาฬมีประชากร ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน 424,๐๙๑ คน แบ่งเป็นชาย 
21๒,๘๕๙ คน หญิง 211,๒๓๒ คน อ าเภอเมืองบึงกาฬเป็นอ าเภอที่มีจ านวนประชากรมากที่สุด อ าเภอ            
ปากคาด เป็นอ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่มากที่สุด (๑๖๒.๕๑ คน : ตร.กม.) และ อ าเภอ 
บุ่งคล้าเป็นอ าเภอท่ีมีความหนาแน่นของประชากรต่อพ้ืนที่น้อยที่สุด (๕๗.๖๓ คน : ตร.กม.) ดังนี้ 
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  ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนประชากร แยกเป็นรายอ าเภอ พ.ศ. ๒๕6๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฐานปิรามิดแสดงจ านวนประชากรตามช่วงอายุของจังหวัดบึงกาฬ 
 

 

  2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 
           ผลการวิเคราะห์ : จากปิรามิดแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างประชากรในจังหวัดบึงกาฬส่วนใหญ่             
เป็นกลุ่มคนวัยท างานช่วงอายุระหว่าง 26-49 ปี รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มคนอายุ 50-60 ปี แต่ในอนาคต
ประชากรวัยสูงอายุจะเพ่ิมมากขึ้น เพราะประชากรมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงและมีการ
เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดีข้ึน 

-80000 -60000 -40000 -20000 0 20000 40000 60000 80000

0-1 

3-5 ปี 

12 - 14 ปี 

18 - 25 ปี 

50 - 60 ปี 

จ ำนวน (คน) 

ช่ว
งอ

ำยุ
 

ปิรามิดประชากร 
หญงิ ชาย 

 
อ าเภอ 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร ความหนาแน่น
ของประชากรต่อ
พ้ืนที่ ๑ ตร.กม. รวม ชาย หญิง ครัวเรือน 

๑. อ ำเภอเมืองบึงกำฬ 
๒. อ ำเภอเซกำ 
๓. อ ำเภอโซ่พิสัย 
๔. อ ำเภอพรเจริญ 
๕. อ ำเภอปำกคำด 
๖. อ ำเภอบึงโขงหลง 
๗. อ ำเภอศรีวิไล 
๘. อ ำเภอบุ่งคล้ำ 

791.84๒ 
978.4๒๙ 
985.26๒ 
362.4๑๘ 
218.10๐ 
398.15๒ 
327.90๑ 
243.64๒ 

93,0๒๔ 

86,๖๑๕ 

72,6๖๖ 

44,33๒ 

๓๕,๔๔๕ 
37,6๖๗ 

40,1๑๔ 

14,0๒๘ 

46,6๐๕ 

43,707 

36,5๓๗ 

22,1๔๒ 

17,๗๙๕ 

18,9๑๘ 

20,๑๕๐ 

7,0๒๐ 

46,4๑๙ 
43,๑๒๓ 
36,๑๒๙ 
22,1๙๐ 
17,651 
18,74๙ 
19,96๔ 

7,0๐๘ 

33,๓๘๘ 
26,๖๓๒ 
21,2๔๑ 
12,๗๔๐ 
1๒,๐๓๒ 
11,๘๕9 
13,๑๕๒ 

4,๐๙๙ 

117.55 
88.69 
73.76 

122.34 
162.55 
94.48 

122.45 
57.63 

รวม 4,305.75 424,0๙๑ 213,033 211,097 13๕,๑4๓ 79.94 
ที่มา : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดบึงกำฬ เดือน ธันวำคม พ.ศ. 256๓ 
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1.4  สภาพทางสังคม 
 1) การศึกษา มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                 
จ านวน 212  โรงเรียน จ านวน 2,186 ห้องเรียน (ก่อนประถมศึกษา – ป.6) จ านวนนักเรียน 39,131 คน                   
จ านวนครู 2,427 คน  

 ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนครู และนักเรียน  

อ าเภอ 
จ านวนโรงเรยีน

(แห่ง) 
จ านวนห้อง 

จ านวนนักเรียน
(คน) 

จ านวนครู (คน) ครู : นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 
2. อ าเภอพรเจรญิ 
3. อ าเภอเซกา 
4. อ าเภอบึงโขงหลง 
5. อ าเภอศรีวิไล 
6. อ าเภอบุ่งคล้า  
7. อ าเภอโซ่พิสัย 
8. อ าเภอปากคาด 

51 
21 
42 
18 
15 
11 
36 
18 

513 
211 
423 
192 
193 
95 

348 
193 

8,953 
3,727 
7,449 
3,516 
3,724 
1,476 
6,881 
3,405 

556 
245 
475 
222 
217 
97 

409 
206 

1:16 
1:15 
1:16 
1:16 
1:17 
1:15 
1:17 
1:16 

รวม 212 2,186 39,131 2,427 1:16 

 
 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                                                                
มีจ านวนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ จ านวน 25  โรงเรียน               

จ านวน 332 ห้องเรียน  (ม.1 – ม.6) จ านวนนักเรียน 18,401 คน จ านวนครูทั้งหมด 988 คน จ านวนอัตราครู : 
นักเรียน  1 : 19 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนครู และนักเรียน  

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 
(แห่ง) 

จ านวนห้อง จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนครู 
(คน) 

ครู : นักเรียน 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

2. อ าเภอพรเจรญิ 

3. อ าเภอเซกา 

4. อ าเภอบึงโขงหลง 

5. อ าเภอศรีวิไล 

6. อ าเภอบุ่งคล้า  

7. อ าเภอโซ่พิสัย 

8. อ าเภอปากคาด 

4 

3 

6 

2 

2 

1 

4 

3 

70 

36 

60 

23 

33 

12 

55 

43 

3,754 

2,176 

3,303 

1,147 

2,203 

706 

2,715 

2,397 

132 

135 

194 

63 

116 

69 

149 

130 

1:29 

1:17 

1:18 

1:19 

1:11 

1:19 

1:19 

1:19 

รวม 25 332 18,401 988 1:19 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                          ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564 

ที่มา : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                     ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2563  
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 2) สาธารณสุข 

  1. สถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย 
      1.1 โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด  200 เตียง   1 แห่ง 
      1.2 โรงพยาบาลชุมชน ขนาด  120 เตียง   1 แห่ง 
      ขนาด   30 เตียง   5 แห่ง 
      ขนาด     10     เตียง   1 แห่ง 
    (สัดส่วน  เตียง : ประชากร  เท่ากับ   1 : 880) 
       1.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล    61 แห่ง 
  2. สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน  ประกอบด้วย 
       2.1  คลินิกแพทย์      37   แห่ง 
                    คลินิกเวชกรรม      24   แห่ง 
                    คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง              13    แห่ง 
       2.2 คลินิกทันตกรรม            5 แห่ง 
       2.3 คลินิกพยาบาลและการผดุงครรภ์    59 แห่ง 
       2.4 คลินิกเทคนิคการแพทย์       2 แห่ง 
       2.5 คลินิกแพทย์แผนจีน          1 แห่ง 
       2.6 ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้น 1     44 แห่ง 
       2.7 ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราย     4 แห่ง 
       2.8 ร้านขายยาผลิตภัณฑ์สมุนไพร     17 แห่ง 
       2.๙ ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จส าหรับสัตว์      6 แห่ง 
  ที่มา :  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   
            ณ วันที่  27 พฤษภาคม 2564  

ตารางท่ี 6 จ านวนโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และศูนย์สุขภาพ     
  ชุมชนเมือง  จ าแนกรายอ าเภอ  จังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ  2564 

ที ่ อ าเภอ 

รพท./รพช. 
ศสม. 
(แห่ง) 

รพ.สต.
ขนาดใหญ ่

(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาด
กลาง 
(แห่ง) 

รพ.สต. 
ขนาดเล็ก 

(แห่ง) แห่ง เตียง 
ระดับเครือข่ายบริการตาม 

Service Plan 

1 บึงกาฬ 1 200 รพท. (S) 1 3 8 3 
2 พรเจริญ 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   6  

3 โซ่พิสัย 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2) 1 1 10  

4 เซกา 1 120 รพช.ขนาดใหญ่ (M2) 1 2 8 2 

5 ปากคาด 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   5 1 

6 บึงโขงหลง 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2) 1 1 2 1 

7 ศรีวิไล 1 30 รพช.ขนาดกลาง (F2)   4 1 

8 บุ่งคล้า 1 10 รพช.ขนาดเล็ก (F3)   2 1 
รวม 8 480  4 7 45 9 
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บุคลากรด้านสาธารณสุข 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 
ข้าราชการ               จ านวน  1,018  คน 
ลูกจ้างประจ า                จ านวน       60  คน 
พนักงานราชการ          จ านวน       40  คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน    544   คน 
ลูกจ้างชั่วคราว          จ านวน      52   คน 

                      รวม    จ านวน  1,714  คน 
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ 
ข้าราชการ               จ านวน     340  คน 
ลูกจ้างประจ า                จ านวน       15  คน 
พนักงานราชการ          จ านวน       13  คน 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน     255  คน 
ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)  จ านวน         2  คน 

                      รวม    จ านวน    625  คน 
       รวมทั้งหมด    จ านวน  2,339 คน 

    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน  8,024 คน 
ที่มา :  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  และกลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนและสัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ปี 2564    

บุคลากร จ านวน 
จ านวน 
ที่ควรมี 

สัดส่วน : ปชก 
(ที่มีจริง) 

สัดส่วน : ปชก 
(ที่ควรมี) 

แพทย์ 67 128 1 : 6,330 1 : 3,314 
ทันตแพทย์ 30 34  1 : 14,136   1 : 12,473 
เภสัชกร 56 66 1 : 7,573 1 : 6,426 

พยาบาลวิชาชีพ 661 749   1 : 641       1 : 567 
 ที่มา :  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ  ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
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ตารางท่ี 8   จ านวนบุคลากรทางการแพทย์  จังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ 2564   

อ าเภอ 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลใน รพ. 

พย
าบ

าล
ใน

 รพ
.สต

. จพ.ทันต 

คว
รม

ี มีจริง 

ขา
ด/

เกิ
น 

คว
รม

ี มีจริง 

ขา
ด/

เกิ
น 

คว
รม

ี มีจริง 

ขา
ด/

เกิ
น 

คว
รม

ี มีจริง 

ขา
ด/

เกิ
น 

รพ
. 

รพ
.สต

. 

ขร
ก 

ลูก
จ้า

ง 

ขร
ก 

ลูก
จ้า

ง 

ขร
ก 

พร
ก 

ขร
ก 

ลูก
จ้า

ง 

สสจ. 1 1 - 0 3 1 - -2 9 6 2 -1 10 11 - 0 - 2 - 

เมืองบึงกาฬ 43 39 - -4 6 9 - 3 16 15 0 -1 
24
4 

20
6 

7 -31 32 3 5 

พรเจริญ 10 3 - -7 3 2 - -1 5 4 1 0 55 44 0 -11 10 3 3 
โซ่พิสัย 12 3 - -9 5 5 - 0 5 3 2 0 64 49 2 -13 17 1 4 
เซกา 16 10 - -6 4 4 - 0 8 6 1 -1 87 84 3 0 19 2 6 

ปากคาด 11 3 - -8 4 2 - -2 6 3 2 -1 61 45 1 -15 10 1 1 
บึงโขงหลง 11 3 - -8 4 3 - -1 5 3 1 -1 58 39 3 -16 11 1 2 

ศรีวิไล 8 3 - -5 3 2 - -1 5 4 0 -1 42 37 0 -5 9 2 4 
บุ่งคล้า 5 2 - -3 2 2 - 0 3 3 0 0 31 17 2 -12 3 3 1 

รวม 117 67 0 -50 34 30 0 -4 62 47 9 -6 
65
2 

53
2 

18 -102 
11
1 

18 26 

คิดเป็นร้อยละ   57.26   88.23   90.32 
 

84.35  
 

ที่มา :  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 
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 3) อาชญากรรม 
  สถานการณ์การเกิดคดีอาชญากรรมในปัจจุบันลดน้อยลงเนื่องจากมีการปูองกันมากกว่า         
การลงโทษหรือการจับผิดอาชญากร และเป็นการลดแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมจากผู้กระท า ความผิด           
รวมไปถึงมีการชุมชนสัมพันธ์เพ่ือปูองกันอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง โดยเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล           
ง่ายต่อการควบคุม สังเกตุตรวจตรา ไม่ล่วงล้ าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  และมีการจัดอบรมต ารวจชุมชน                      
เพ่ือช่วยเหลืองานต ารวจในด้านต่างๆ และที่ส าคัญที่ท าให้อาชญากรรมลดน้อยลง เนื่องจากต ารวจมีระบบการ
ท างานที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ร่วมไปถึงการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เฉพาะทางด้านๆ นั้น ท าให้การ
จับกุมผู้กระท าได้เร็วขึ้น และท าให้คนที่คิดจะก่ออาชญากรรมเกรงกลัวไม่กล้ากระท า 

ตารางท่ี 9 สรุปคดีอาญา 3 ปี ย้อนหลัง  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 – 2564 

ประเภทความผดิ 
2562 

(ต.ค.61 – ก.ย.62) 
2563 

(ต.ค.62 – ก.ย.63) 
2564 

(ต.ค.63. – ก.ย.64.) 
รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 
1.2 ปล้นทรัพย์ 
1.3 ชิงทรัพย์ (รวม) 
1.4 ลักพา เรียกค่าไถ่ 
1.5 วางเพลิง 

5 
- 
2 
- 
3 

5 
- 
2 
- 
3 

8 
1 
2 
- 
1 

8 
1 
2 
- 
1 

1 
- 
1 
- 
- 

1 
- 
1 
- 
- 

2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกายและเพศ 

2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา 
2.3 ท าให้ตายโดยประมาท 
2.4 พยายามฆ่า 
2.5 ท าร้ายร่างกาย 
2.6 ข่มขืนกระท าช าเรา 

5 
- 
- 
8 

36 
3 

5 
- 
- 
6 

32 
3 

8 
- 
- 

14 
22 
8 

8 
- 
- 

12 
22 
8 

1 
- 
- 
4 
5 
1 

1 
- 
- 
2 
5 
1 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

3.1 ลักทรัพย์ 
3.2 ว่ิงราวทรัพย์ 
3.3 รีดเอาทรัพย์ 
3.4 กรรโชกทรัพย์ 
3.5 ชิงทรัพย์ 
3.6 ปล้นทรัพย์ 
3.7 รับของโจร 
3.8 ท าให้เสียทรัพย์ 

61 
2 
- 
- 
2 
- 
2 

17 

56 
2 
- 
- 
2 
- 
2 

15 

52 
2 
- 
- 
2 
1 
1 
6 

50 
2 
- 
- 
2 
1 
1 
6 

17 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
3 

13 
- 
- 
- 
1 
- 
1 
3 

4. คดีท่ีน่าสนใจ 

4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์ 
4.2 โจรกรรมรถยนต์ 
4.3 โจรกรรมโค – กระบือ 
4.4 โจรกรรมเคร่ืองมือเกษตร 
4.5 ปล้น – ชิงรถโดยสาร 
4.6 ปล้น – ชิงรถแท็กซี่ 
4.7 ข่มขืนและฆ่า 
4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่ 
4.9 ฉ้อโกง 
4.10 ยักยอก 

- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

24 
22 

- 
2 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

16 
18 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

20 
19 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

15 
15 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

12 
8 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
6 
5 

 



 

11 
5. คดีท่ีรัฐเป็นผู้เสียหาย 

 
2562 

(ต.ค.61 – ก.ย.62) 
2563 

(ต.ค.62 – ก.ย.63) 
2564 

(ต.ค.63. – ก.ย.64.) 
 รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ รับแจ้ง จับ 

5.1 อาวุธปืน 
5.2 การพนัน 
5.3 ยาเสพติด 
5.4 การค้าประเวณี 
5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก 

231 
80 

3351 
- 
- 

234 
239 

3552 
- 
- 

367 
221 

4316 
19 
1 

380 
427 

4466 
18 
1 

153 
56 

1250 
- 
- 

152 
147 

1257 
- 
- 

ที่มา : ต ารวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ  วันท่ี 5 มีนาคม 2564 

 4) ยาเสพติด 
  ตามที่รั ฐบาลได้ด าเนินการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจั งและต่อเนื่อง                 
ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดเบาบางระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ ในภาวะคับขัน                   
ท าให้สถานการณ์ยาเสพติดกลับมาแพร่ระบาดและมีวิธีแยบยลยิ่งขึ้น มีผู้ค้ารายย่อยและรายใหม่เ พ่ิมขึ้น  
มีการแพร่ระบาดทั้งในวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาเพ่ิมขึ้นทุกวัน เนื่องจากคนขายยาบ้ามักจะขายคู่มากับยาไอซ์            
จากเดิมมีราคาสูงกลุ่มผู้มีรายได้สูงจะซื้อหามาเสพเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่าผู้ค้าน ายาไอซ์มาแบ่งขายในราคา              
300-500 บาท มีราคาลดลงมาก จึงเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ง่าย ส่งผลให้กลุ่มเยาวชน และคนท างานจะเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่มีโอกาสติดยาไอซ์เพ่ิมมากขึ้นด้วย เพราะสภาพแวดล้อมที่เยาวชนไม่สามารถหลีกหนีจากยาเสพติดได้ ประกอบกับ
เจ้าหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามนั้น มีไม่เพียงพอ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหายืดเยื้อมานานแล้ว  
  จังหวัดบึงกาฬนั้นเป็นพ้ืนที่ติดชายแดน สปป.ลาว มีช่องทางขึ้นลงทางธรรมชาติ ท าให้การควบคุม
ปูองกันท าไดย้าก และในปี ๒๕60 ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบน าเข้ายาเสพติด มีการจับกุมนักค้ายา
เสพติดรายส าคัญ การจับกุมนักค้ายาเสพติดรายย่อย ซึ่งประเภทของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากคือ เฮโรฮีน 
ยาบ้า และกัญชา พ้ืนที่ที่มีรายงานสถิติการจับกุมมากที่สุดคือ อ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอเมือง อ าเภอบุ่งคล้า และ
อ าเภอปากคาด ฉะนั้นแล้วจึงควรมีการพัฒนาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหาทางสังคมเพ่ือให้เป็นเยาวชนที่มี
คุณธรรม มีความสมานฉันท์ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษทั้งทางตรงและทางอ้อม จะท าให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพ
ติดไปในที่สุด  

 5) การสังคมสงเคราะห์ 
 - สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้เป็นนักจัดการ

สุขภาพชุมชน 
 - สนับสนุนอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อให้ อสม. สามารถดูแลสุขภาพของคนในชุมชนได้อย่างมี  

ประสิทธิภาพ 
 - สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
 - สนับสนุนการปูองกันโรคในชุมชน ท้องถิ่น อย่างทั่วถึง 
 - สนับสนุนและส่งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การออกก าลังกาย การ

ห่างไกลยาเสพติดและการปูองกันโรคต่างๆ 
 - สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเชิงรุก ให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชน 
 - สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเสริมสร้าง บ าบัด รักษา สุขภาพของประชาชน 
 - ให้การสงเคราะห์บุคคลในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 
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1.5  ระบบบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคมขนส่ง 
  ๑. ทางรถยนต์  จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดสระบุรี (ที่นี่เป็นที่มา ของค าพูด 
“สระบุรีเลี้ยวขวา”) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี 
จนถึ งจั งหวัดหนองคายและจากจังหวัดหนองคายสู่ จั งหวัดบึงกาฬด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212                       
โดยจะผ่านอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอรัตนวาปี อ าเภอปากคาด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๑ กิโลเมตร             
ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ ๑๑ ชั่วโมง 
  ๒. ทางรถไฟ  มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ-หนองคาย และขบวนรถด่วนดีเซลราง  กรุงเทพ – อุดรฯ  
ทุกวัน จากสถานีรถไฟหนองคายเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬโดยทางรถยนต์ ระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร 
  ๓. เครื่องบิน  การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ – อุดรธานี ลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานี 
เดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬโดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทางจังหวัดอุดรธานี – จังหวัดหนองคาย – อ าเภอโพนพิสัย  
อ าเภอรัตนวาปี - อ าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร 

                  ตารางท่ี 10  แสดงระยะทางจากอ าเภอ ถึง จังหวัด 

อ าเภอ 
ระยะทางจาก

อ าเภอ – จังหวัด 
1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ - 
2. อ าเภอพรเจริญ 45 

3. อ าเภอโซ่พิสัย 78 

4. อ าเภอเซกา 84 

5. อ าเภอปากคาด 45 

6. อ าเภอบึงโขงหลง 97 

7. อ าเภอศรีวิไล 24 
8. อ าเภอบุ่งคล้า 44 

2) การไฟฟ้า 
                จังหวัดบึงกาฬมีผู้ ใช้กระแสไฟฟูา จ านวน 124,437 ราย มีหน่วยในการใช้ไฟฟูา  

332,283545.85 หน่วย ดังนี้ 

ตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลการใช้กระแสไฟฟูาของจังหวัดบึงกาฬ ในปี 25๖4 

อ าเภอ 
จ านวนผู้ใช้

ไฟฟ้า 
(ราย) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

รวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่น ๆ 

รวมยอด 124,437 332,283,545.85 144,674,338.75 160,161,501.81 24,951,711.49 2,495.933.80 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ 27,384 141,574,464.24 36,837,502.95 96,777,098.65 6,878,952.94 1,080,909.70 
อ าเภอพรเจริญ 11,559 24,169,535.58 12,616,716.43 7,891,775.26 3,463,622.89 197,421.00 
อ าเภอโซ่พิสยั 14,886 29,605,578.42 16,630,308.66 10,350,916.52 2,382,659.24 241,694.00 
อ าเภอเซกา 19,433 37,265,501.83 21,672,536.41 11,661,258.66 3,725,899.76 205,807.00 
อ าเภอปากคาด 16,976 33,601,320.11 19,552,592.40 11,005,772.45 2,969,217.26 73,738.00 
อ าเภอบึงโขงหลง 15,343 25,131,278.35 17,030,876.20 5,482,908.36 2,233,460.69 384,033.10 
อ าเภอศรีวิไล 14,546 33,220,230.27 15,615,260.70 14,996,667.32 2,389,878.25 218,424.00 
อ าเภอบุ่งคล้า 4,310 7,715,637.05 4,718,545.00 814,573.68 908,020.46 93,967.00 

ที่มา :  การไฟฟูาส่วนภมูิภาคจังหวัดบึงกาฬ ณ เดือน มีนาคม 2564 
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                      จากตารางแสดงให้เห็นว่าภาพรวมของผู้ใช้กระแสไฟฟูามีจ านวน  124,437 ราย โดยแยกเป็น   
ที่อยู่อาศัย 144,674,338.75 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.54 สถานธุรกิจอุตสาหกรรม 160,161,501.81 ราย    
คิดเป็นร้อยละ 48.20 สถานที่ราชการและสาธารณะ 24,951,711.49 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.51 และอ่ืนๆ 
2,495.933.80 ราย คิดเป็น ร้อยละ ๐.๗5  

 3) การประปา 
  จังหวัดบึงกาฬมีจ านวนผู้ใช้น้ าประปาทั้งหมด 12,043 ราย มีพ้ืนที่ให้บริการ ๒ แห่ง คือ แม่ข่าย
บึงกาฬ แหล่งน้ าที่ใช้ คือแม่น้ าโขง และหนองกุดทิง (ส ารอง)และหน่วยบริการพรเจริญ แหล่งน้ าที่ ใช้                                                    
คือ แม่น้ าสงคราม แม่ข่ายบึงกาฬมีระบบผลิตที่ใช้งานได้รวม 27,361 ลบ.ม./วัน โดยแม่ข่ายบึงกาฬให้บริการ
ผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองบึงกาฬ, อบต.บึงกาฬ, ทต.วิศิษฐ์, อบต.โนนสมบูรณ์ รวมประมาณ ๕,165 ราย                                       
(ณ มี นาคม 64) มี น้ า ใช้ เ พียงพอตลอดทั้ งปี  และหน่ ว ยบริ กา รพร เ จริญมี ร ะบบผลิ ตที่ ใ ช้ ง าน ได้                                                        
รวม 8,833 ลบ.ม./วัน ให้บริการผู้ใช้น้ าในเขตพ้ืนที่ ทต.พรเจริญ, ทต.ดอนหญ้านาง, อบต.ปุาแฝก, อบต.วังชมภ ู                  
รวมประมาณ ๑,735 ราย (ณ มีนาคม 64) มีน้ าใช้เพียงพอตลอดทั้งปี 

 ๔) การสื่อสารโทรคมนาคม 
  1) ไปรษณีย์  จังหวัดบึงกาฬ มีที่ท าการไปรษณีย์ของรัฐ 7 แห่ง กระจายไปตามพ้ืนที่  ดังนี้             
ปจ.บึงกาฬ,ปณ.เซกา,ปณ.โซ่พิสัย,ปณ.บึงโขงหลง,ปณ.ปากคาด,ปณ.พรเจริญ,ปณ.ศรีวิไล มีที่ท าการไปรษณีย์เอกชน
บุ่งคล้า 1 แห่ง  
                     2) โทรศัพท์  มีองค์การโทรศัพท์ ๑ สาขา ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ต าบลวิศิษฐ์ 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานเขตเมือง จ านวน 8 อ าเภอ และพ้ืนที่ชนบทระดับต าบล จ านวน 18 ต าบล 
มีเลขหมายโทรศัพท์รวมทั้งหมด 8,083 เลขหมาย เปิดใช้งานจ านวน 3,294 เลขหมาย คงเหลือหมายเลขว่าง 
4,784 เลขหมาย  
                     3) อินเตอร์เน็ต  มีบริการบอร์ดแบนด์ อินเตอร์เน็ต ระบบ Fiber_2U หรือ FTTx ครอบคลุม
พ้ืนที่เขตเมืองจ านวน 8 อ าเภอ และพ้ืนที่ชนบทจ านวน 8 ชุมสาย ซึ่งสามารถให้บริการได้ในรัศมี 20 กิโลเมตร/1
ชุมสาย รวมมี Port พร้อมให้บริการจ านวน 14,592 และระบบ ADSL และ Wi-Net จ านวนชุมสายให้บริการ 35 
ชุมสาย มี  Port ให้บริ การอีก 3 ,836 Port จ านวนสถานี ให้บริ การในระบบ Wi-Net  
ในพ้ืนที่ชนบทจ านวน 40 สถานี 
                     ในการให้บริการที่ผ่านมาได้ขยายบริการไปในพ้ืนที่ชนบท เพ่ือให้บริการประชาชนได้เข้าถึงสื่อ
อินเตอร์ เน็ต เ พ่ือยกระดับโครงสร้าง พ้ืนฐานโทรคมนาคม เ พ่ือขับเคลื่ อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
สนองนโยบายรัฐบาล  
 
 5) ระบบโลจิสติกส์หรือการขนส่ง 
  ๑. ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหมายเลข ๑ ผ่านจังหวัดสระบุรี  (ที่นี่ เป็นที่มา            
ของ ค าพูด “สระบุรีเลี้ยวขวา”) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่านจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดขอนแก่น  จังหวัด
อุดรธานี จนถึงจังหวัดหนองคาย และจากจังหวัดหนองคายสู่จังหวัดบึงกาฬ โดยจะผ่านอ าเภอโพนพิสัย อ าเภอ
รัตนวาปี อ าเภอปากคาด รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๗๕๑ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ ๑๑ ชั่วโมง  

๒. ทางรถไฟ มีขบวนรถไฟจากกรุงเทพฯ - หนองคาย และขบวนรถด่วนดีเซลราง กรุงเทพ     อุดร ฯ  
ทุกวัน จากสถานีรถไฟหนองคายเดินทางต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๓๖ กิโลเมตร  
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๓. เครื่องบิน การเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ – อุดรธานี ลงที่ท่าอากาศยานอุดรธานี เดินทาง

ต่อไปยังจังหวัดบึงกาฬ ใช้ เส้นทางจังหวัดอุดรธานี -จังหวัดหนองคาย - อ าเภอโพนพิสัย – อ าเภอรัตนวาปี                                 
อ าเภอปากคาด - จังหวัดบึงกาฬ ระยะทาง ๑๙๐ กิโลเมตร 

ตารางท่ี 12  แสดงระยะทางจากอ าเภอ ถึง จังหวัด 
อ าเภอ ระยะทางจาก อ าเภอ – จังหวัด 

1. อ าเภอเมืองบึงกาฬ - 
2. อ าเภอพรเจริญ 45 
3. อ าเภอโซ่พิสัย 78 
4. อ าเภอเซกา 84 
5. อ าเภอปากคาด 45 
6. อ าเภอบึงโขงหลง 97 
7. อ าเภอศรีวิไล 24 
8. อ าเภอบุ่งคล้า 44 

 ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ 

    1.6 ระบบเศรษฐกิจ 

 1) การเกษตร 
   จั งหวั ดบึ งกาฬ  มี พ้ืนที่ เ กษตรกรรมจ านวน 1,614,458 ไ ร่  คิ ด เป็นร้ อยละ 59.99                            
ของพ้ืนที่ทั้ งหมดและมี พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่ สุด เป็นจ านวน 847,095 ไร่  รองลงมา  ได้แก่  ข้ าว                 
จ านวน 490,080 ไร่ ส่วนไม้ยืนต้น 245,867 ไร่ และการเกษตรด้านอื่นๆ มีจ านวนลดหลั่นกันมาตามล าดับ  
  เนื้อท่ีปลูกพืชไร่ของจังหวัดบึงกาฬมีประมาณ 26,050.63 ไร่ ซึ่งอ าเภอเซกามีพ้ืนที่การปลูกมาก
ที่ สุ ด  เป็ นจ านวน 12 ,7809.27 ไร่  โดย พืชไร่ที่ นิ ยมปลู กคือมันส าปะหลั ง  ซึ่ ง เป็น พืช เศรษฐกิ จ 
ที่สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพราะมีผลผลิตต่อไร่สูงและมีราคาน่าจูงใจแก่การเพาะปลูก ผลผลิตจะถูกส่ง 
เพ่ือจ าหน่ายนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด ส่วนพืชไร่ อ่ืนๆ เกษตรกรจะปลูกแซมตามแปลงพาราที่ยังไม่ได้ขนาด 
การกรีด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ในระหว่างช่วงรอกรีด  
ตารางท่ี 13 แสดงเนื้อท่ีปลูกพืชไร่ของจังหวัดบึงกาฬเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕60 

อ าเภอ 
พื้นที่ 

ทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่
การเกษตร 

ด้านการปลูก
พืช 
(ไร่) 

ปลูกพืชพื้นที่การเกษตรปลูกพืช 

ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา พืชผัก 
ไม้ดอก 

ไม้ประดับ 
สมุนไพร 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

บึงกาฬ 420,865.63 308,681 78,544 1,149.59 786.15 11,746 214,805.00 1,625.00 9.00 16.25 

พรเจริญ 226,511.25 185,016 49,684 1,373.13 131.25 50,934 82,884.00 10.04 0.00 0.00 

โซ่พิสัย 615,788.75 307,767 96,425 4,515.14 114.83 74,147 132,511.00 7.75 46.00 0.00 

เซกา 611,518.13 354,301 130,697 12,709.27 476.37 44,420 165,960.00 36.25 0.00 2.00 

ปากคาด 136,312.50 113,319 27,683 1,147.50 571.75 12,028 71,787.00 60.00 40.00 2.00 

บึงโขงหลง 248,845.00 147,546 44,162 3,955.25 286.50 27,930 70,413.00 797.75 0.00 1.00 

ศรีวิไล 281,250.00 150,462 50,835 810.00 159.75 19,120 79,518.00 19.50 0.00 0.00 

บุ่งคล้า 150,000.00 47,366 12,050 390.75 92.94 5,542 29,217.00 73.25 0.00 0.00 

รวม 2,691,091.25 1,614,458 590,080 26,050.63 2,619.54 245,867 847,095.00 2,629.54 95.00 21.25 

ทีม่า : ส านักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ 
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  ตารางท่ี 14  แสดงพื้นท่ีปลูกยางพาราเป็นรายอ าเภอ ปี พ.ศ.๒๕60 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
พ.ศ.๒๕60 

พ้ืนที่ปลูกทั้งหมด พ้ืนที่เปิดกรีด พ้ืนที่ไม่เปิดกรีด 

1 เมืองบึงกาฬ 214,805.00 209,311.00 5,494.00 

2 โซ่พิสัย 132,511.00 127,343.00 5,168.00 
3 ปากคาด 71,787.00 61,404.00 10,383.00 

4 บุ่งคล้า 29,217.00 28,343.00 874.00 
5 เซกา 165,960.00 152,264.00 13,696.00 
6 พรเจริญ 82,884.00 68,259.00 14,625.00 

7 ศรีวิไล 79,518.00 66,279.00 13,239.00 
8 บึงโขงหลง 70,413.00 58,694.00 11,719.00 

 
รวม 847,095.00 771,897.00 75,198.00 

                     ที่มา : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 

- ปี 2556 ผลผลิตเฉลี่ย 255 กิโลกรัม/ไร่/ปี, ปี 2557 ผลผลิตเฉลี่ย 262 กิโลกรัม/ไร่/ปี, ปี 2558 ผลผลิตเฉลี่ย 
255 กิโลกรัม/ไร่/ปี, ปี 2559 ผลผลิตเฉลี่ย 231 กิโลกรัม/ไร่/ปี, ปี 2560 ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- ปี 2556 ราคาเฉลี่ยน้ ายางสด 69.91 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาเฉลี่ย กิโลกรัม                     
ละ 79.76 บาท ราคาเฉลี่ยยางก้อนถ้วย 43.03 บาท/กิโลกรัม 

- ปี 2557 ราคาเฉลี่ยน้ ายางสด56.39 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาเฉลี่ย กิโลกรัม            
ละ 65.12 บาท ราคาเฉลี่ยยางก้อนถ้วย 32.13 บาท/กิโลกรัม 

- ปี 2558 ราคาเฉลี่ยน้ ายางสด44.55 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาเฉลี่ย กิโลกรัม                 
ละ 49.80 บาท ราคาเฉลี่ยยางก้อนถ้วย 46.34 บาท/กิโลกรัม 

- ปี 2559 ราคาเฉลี่ยน้ ายางสด 49.85 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม        
ละ 63.38 ราคาเฉลี่ยยางก้อนถ้วย 28.81 บาท/กิโลกรัม 
 - ปี 2560 ราคาเฉลี่ยน้ ายางสด 55.28 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัม          
ละ 32.43 ราคาเฉลี่ยยางก้อนถ้วย 29.30 บาท/กิโลกรัม 

 2) การประมง 
  ๑. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
            การเลี้ยงปลาน้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ เป็นบ่อเลี้ยงปลาที่เกษตรกรที่ขุดเพ่ือต้องการใช้น้ า               
เ พ่ือการ เกษตร แต่จะมี การ เลี้ ย งปลาเป็ นอาชีพ เสริม  โดย เฉพาะปลาธรรมชาติที่ เ ข้ ามาอาศัยอยู่  
ในปัจจุบันปริมาณบ่อเลี้ ย งปลาในบ่อดิน  มี จ านวนเ พ่ิมขึ้ นน้อยลง แม้ ว่ า จะมี เครื่ องจั กรกลมากขึ้ น  
และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการได้เข้ามาให้การสนับสนุนการขุดบ่อให้เกษตรกรตามโครงการต่าง ๆ             
ส่วนใหญ่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาจะด าเนินการในรูปแบบลักษณะไร่นาสวนผสม ชนิดปลาที่นิยมเลี้ยง เช่น ปลานิล    
ปลานิลแปลงเพศ ปลาตะเพียนขาว ปลาดุกบิ๊กอุย เป็นต้น ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่จะพอใช้บริโภคในครัวเรือน 
ไม่มากพอที่จะจ าหน่ายเกษตรกรที่เลี้ยงเพ่ือจ าหน่ายมีจ านวนไม่มาก จะมีเฉพาะรายที่สนใจและมีการดูแลรักษา  
และเลี้ยงอย่างจริงจัง ซึ่งโดยมากมักจะเป็นเกษตรกรที่ท าในลักษณะไร่นาสวนผสม และผู้ที่เลี้ยงปลากระชังริม   
แม่น้ าโขง ผลผลิตที่ได้ประมาณ 100 - 200 กก./ไร่  
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ส าหรับข้อมูลจ านวนบ่อ มีเพ่ิมขึ้นทุกปี สามารถส ารวจรวบรวมได้จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามาขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการและเกษตรกรด้านประมง ณ วันที่ 20 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้นจ านวน  7,968 ราย 9,971 บ่อ 
8,044.75 ไร่ กระชัง 671 กระชัง 4,079.68 ตารางเมตร แยกเป็นเกษตรกรเลี้ยงเชิงพาณิชย์  จ านวน 35 ราย (เลี้ยง
ในกระชัง 35 ราย 671 กระชัง เนื้อที่ 4,079.68 ตารางเมตร) เกษตรกรเลี้ยงแบบยังชีพ จ านวน 7,968 ราย (เลี้ยงใน
บ่อดิน จ านวน 7,968 ราย 9,971 บ่อ เนื้อที่ 8,044.75 ไร่) ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนการท าประมงแยกเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕60 

ล าดับที่ อ าเภอ 
เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ราย บ่อ ไร ่ ราย กระชัง ตร.ม. 
1 เมืองบึงกาฬ 1,526 1,936 1647 11 446 4.6 
2 เซกา 1,857 2,136 1387.75 19 152 1.06 
3 โซ่พิสัย 1,419 1,906 1597 2 28 1.8 
4 พรเจริญ 401 430 376.5 3 45 0.24 
5 ปากคาด 451 647 576.5 - - - 
6 บึงโขงหลง 381 483 382.25 - - - 
7 ศรีวิไล 1,497 1,910 1669.5 - - - 
8 บุ่งคล้า 436 523 408.25 - - - 

รวม 7,968 9,971 8,044.75 35 671 6.08 
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกร ทบ.1 ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 

ส าหรับปริมาณผลผลิตและมูลค่าการผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในจังหวัดบึงกาฬ มีจ านวน              
ทั้งสิ้น 462,106 กิโลกรัม แยกเป็น ร้อยละ 64.79 เลี้ยงปลาในบ่อดิน และร้อยละ 35.21 เลี้ยงปลาในกระชัง               
มีมูลค่าทั้งสิ้น 23,105,300 บาท (23.11 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 64.79 เลี้ยงปลาในบ่อดิน และร้อยละ 
35.21 เลี้ยงปลาในกระชัง เกษตรกรที่เลี้ยงปลาในบ่อดิน มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 47.97 กิโลกรัม                     
และเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชัง มีผลผลิตเฉลี่ยต่อตารางเมตร เท่ากับ 296.27 กิโลกรัม ในด้านผลผลิต                
ร้อยละ 29.64 เกษตรกรในอ าเภอเมืองบึงกาฬ ผลิตได้มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 17.08 เกษตรกร                        
ในอ าเภอเซกา ผลิตร้อยละ 12.41 เกษตรกรในอ าเภอศรีวิไล  ผลิตร้อยละ 11.54 เกษตรกรในอ าเภอพรเจริญ 
ผลผลิตร้อยละ 10.93 เกษตรกรในอ าเภอบึงโขงหลง ผลิตร้อยละ 9.08, 5.27 และ 4.05 เกษตรกรในอ าเภอ
ปากคาด บุ่งคล้า และโซ่พิสัย ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 16 แสดงผลผลิตด้านการประมงแยกเป็นรายอ าเภอปี ๒๕60 

ล าดับ
ที ่

อ าเภอ 

เกษตรกรเลี้ยงในบ่อดิน เกษตรกรเลี้ยงในกระชัง 

ปริมาณการ
ผลิต (กก.) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 

(กก.) 
มูลค่า (บาท) 

ปริมาณการ
ผลิต (กก.) 

ผลผลิต
เฉลี่ยต่อ

ตรม. (กก.) 
มูลค่า (บาท) 

1 เมืองบึงกาฬ 88,750 53.89 4,437,500.00 35150 78.81 1757500.00 
2 เซกา 51,151 36.86 2,557,550.00 115550 760.20 5777500.00 
3 โซ่พิสัย 12,125 7.59 606,250.00 8850 316.07 442500.00 
4 ศรีวิไล 37,150 22.25 185,7500.00 - - - 
5 บุ่งคล้า 15,770 38.63 788,500.00 - - - 
6 พรเจริญ 34,560 91.79 1,728,000.00 3150 70.00 157500.00 
7 บึงโขงหลง 32,720 85.60 1,636,000.00 - - - 
8 ปากคาด 27,180 47.15 1,359,000.00 - - - 
รวม 299,406 47.97 14,970,300.00 162,700 296.27 8,135,000.00 
ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 

 2. การประมงในแหล่งน้ าจืดในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
           การท าประมงในจังหวัดบึงกาฬ มีแม่น้ าโขงเป็นล าน้ าส าคัญ โดยความยาวตามล าน้ าโขงประมาณ  
120 กิ โล เมตร และมีล าน้ าสาขาย่อยของแม่น้ าสงคราม อีกทั้ งมีแหล่ งน้ าขนาดใหญ่ที่ ส าคัญ 
ของจังหวัดบึงกาฬ อีก 2 แหล่ง คือ บึงโขงหลง และหนองกุดทิง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับโลก รวมทั้งแหล่งน้ าที่
สร้างโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อสร้างอีกเป็นจ านวนมาก ส่วน
แหล่งน้ าประเภทหนองบึงแหล่งน้ าขนาดเล็ก แหล่งน้ าในวัด มีอยู่กระจัดกระจายทั่วไป รวมแล้วประมาณไม่น้อยกว่า              
1,000 แห่ง ส าหรับข้อมูลแหล่งน้ าและการท าการประมง ในเขตจังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 902 แห่ง                   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84,019.03 ไร่ ชาวประมงที่ท าการประมงทั้งสิ้น 31,205 ราย เรือท าการประมง 11,824 ล า 
รายละเอียดแยกแต่ละอ าเภอดังนี้ 

  ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลแหล่งน้ าและการท าประมง แยกเป็นรายอ าเภอ ปี ๒๕60 

ล าดับที่ อ าเภอ 
จ านวน พื้นที่ ผลผลิต ชาวประมง เรือประมง 
(แห่ง) (ไร่) (กก.) (ราย) (ล า) 

1 เมืองบึงกาฬ 270 29,844 42,510 8,235 975 
2 เซกา 234 16,369.75 110,550 8,130 4,312 
3 โซ่พิสัย 124 7,605 145,500 4,795 1,863 
4 พรเจริญ 86 5,665 64,510 1,910 612 
5 ปากคาด 54 5,141 56,950 2,810 1,210 
6 บึงโขงหลง 58 11,651.28 105,470 2,745 1,713 
7 ศรีวิไล 50 4,616 55,250 1,985 1,015 

8 บุ่งคล้า 26 3,127 110,820 595 125 
รวม 902 84,019.03 691,560 31,205 11,824 

ที่มา : ส านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่  25  กันยายน   2560 

  การท าการประมงของชาวประมงในจังหวัดบึงกาฬ ในปี 2560 ที่ผ่านมาสามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีผลผลิตรวมทั้งสิ้น 691,560 กิโลกรัม (691.56 ตัน)  
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 3) การปศุสัตว ์ 
  จั งหวั ดบึ ง ก าฬ เป็ น พ้ืนที่ ท า ก า ร เ กษตร เป็ นหลั ก  ประชาชนทั่ ว ไ ปประกอบอาชี พ 
ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกยางพารา (ปัจจุบันมากกว่าหนึ่งล้านไร่) เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝน
ค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งเป็นจังหวัด       
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา ในช่วงนั้นราคายางพารามีราคาค่อนข้างสูงท าให้เกษตรกรเปลี่ยนอาชีพ
การท านาและเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมรุ่นปูุย่าตายายหันมาปลูกยางพารา ส่งผลให้อาชีพการท านา                  
และ เลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ลดลง  ต่ อมาอาชีพการท าสวนยางพารามีปริ ม าณเป็นจ านวนมาก ซึ่ ง มากกว่ า 
หนึ่งล้านไร่ท าให้ราคายางพาราในช่วงตั้งแต่ ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน (2562) มีราคาตกต่ าลง เกษตรกร              
ที่ปลูกยางพาราจึงหันกลับมามองหาอาชีพเสริมรายได้ อ่ืนและอาชีพหนึ่ งที่ เกษตรกรสนใจคืออาชีพ                       
ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ สุกร สัตว์ปีก แพะ เป็นต้น ท าให้ปริมาณปศุสัตว์ในช่วงสามปีหลัง          
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยสามารถพิจารณาจากตารางที่ 26 ที่ได้แสดงไว้ข้างล่าง 

ตารางที ่18  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง (2559 – 2561) 

อ าเภอ 
โคเนื้อ กระบือ สุกร ไก่ เป็ด 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เมืองบึงกาฬ 2,240 2,296 3,648 1,026 1,244 1,542 489 2,400 2,768 99,674 101,210 140,858 6,029 4,820 7,223 

พรเจริญ 1,746 1,898 3,805 871 1,253 2,285 2,416 118 230 43,535 46,989 88,409 4,632 8,604 15,475 

โซ่พิสัย 691 1,511 2,039 447 1,735 1,988 3,815 6,303 6,602 80,483 112,475 120,962 22,532 35,388 37,636 

เซกา 2,910 2,838 4,284 1,982 2,049 2,752 939 567 1,156 77,704 76,210 101,983 16,008 6,415 8,753 

ปากคาด 274 476 623 92 208 212 53 275 387 19,160 27,178 39,649 1,979 2,444 3,520 

บึงโขงหลง 3,592 2,605 3,049 2,508 2,157 2,217 58 1,715 2,129 60,218 79,746 110,531 1,889 20,520 23,165 

ศรีวิไล 766 883 2,703 427 452 1,306 18 876 1,138 159,031 112,368 148,821 8,464 12,433 27,403 

บุ่งคล้า 357 669 1,135 449 551 1,120 1,290 1,298 1,364 12,950 18,665 33,733 29,754 2,556 4,972 
รวม 12,576 13,179 21,286 7,802 9,649 13,422 9,078 13,552 15,774 552,755 574,841 784,946 91,287 93,180 128,147 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 

ตารางที ่18 (ต่อ) 

อ าเภอ 
แพะ นกกระทา สัตว์เลี้ยงอื่นๆ โคนม พืชอาหารสัตว์ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

เมืองบึงกาฬ 179 187 198 - - 50 - 508 822 - - - - - - 

พรเจริญ - - 20 - - 0 - 320 61 - - - - - - 

โซ่พิสัย - 88 87 - - 612 - 659 0 - - - - - - 

เซกา - 36 71 - - 0 - - 0 967 986 1039 - - 2484 

ปากคาด 37 54 103 - - 0 - 120 384 - - - - - - 

บึงโขงหลง 133  205 - - 35 - 1613 1609 - - - - - - 

ศรีวิไล - - 0 - - 0 - 155 254 - - - - - - 

บุ่งคล้า 6 9 8 - - 180 - 321 263 - 24 19 - - - 
รวม 355 374 692  0 0 877 0 3,696 3,393 967 1,010 1058 0 0 2,484 

ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 
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 4) การบริการ 

โรงแรม   5 แห่ง 
ร้านอาหาร  20 แห่ง 



 

ห้างสรรพสินค้า  2      แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  1 แห่ง  
ท่าเรือ   1 แห่ง 

 5) การท่องเที่ยว 

สถานทีท่่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่ส าคัญและโดดเด่น 
๑) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ านาคา 
   บ้านตาดวิมานทิพย์ ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   ถ้ านาคา เป็นถ้ าที่ตั้งอยู่ ในเขตพ้ืนที่  อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ าเภอบึงโขงหลง                   
จังหวัดบึงกาฬ รอยต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬ – นครพนม จุดเด่นของถ้ านาคา คือ ภายในถ้ าจะพบกับหินที่มีรูปร่าง
คล้ายกับงูยักษ์หรือล าตัวของพญานาค มีลักษณะเหมือนเกล็ดของงูขนาดใหญ่ ซึ่งในทางธรณีวิทยา   เกิดจากหินบน
พ้ืนผิวโลกผ่านการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อน - เย็นสลับกัน กระบวนการทางกายภาพเกิดการผุพัง    ปริแตกตามพ้ืนผิว
โดยรอบหิน เรียกว่า ซันแครก (sun crack) ซึ่งตามคติชาวบ้านหรือความเชื่อในท้องถิ่นบางส่วนเชื่อว่าพญานาค           
ที่ชาวบ้านเรียกว่าปูุอือลือ ถูกสาปให้ร่างกลายเป็นหินติดอยู่ในถ้ าแห่งนี้   
 

2) ชื่อแหล่งท่องเทีย่ว ภูสิงห์ (หินสามวาฬ)  
   ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
   ภูสิงห์ เป็นส่วนหนึ่งของปุาสงวนแห่งชาติปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ และปุาดงสีชมพู            
อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับภูทอก มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น
คือ หินสามวาฬ เป็นหน้าผาหินทรายขนาดใหญ่ยื่นออกไป เป็นจุดชมวิวที่มีความสวยงามและสามารถชมทะเล
หมอกยามเช้าในฤดูหนาวได้ นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย                 
ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ภูสิงห์เป็นจ านวนมาก  
 

3) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
   บ้านนาค าแคน ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
   วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เป็นที่ตั้งของ “ภูทอก” ภูเขาหินทราย ค าว่า “ทอก”      
ภาษาอีสานแปลว่า “โดดเดี่ยว” ก่อตั้งโดย พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐ ซึ่งเป็นพระสงฆ์วิปัสสนากรรมฐาน                  
สายหลวงปูุมั่น ภูริทัตโต ที่ได้รับการเคารพยกย่องจากชาวจังหวัดบึงกาฬและพ้ืนที่ใกล้เคียง แหล่งท่องเที่ยว                
ที่โดดเด่นของวัดภูทอก คือ บันไดไม้และทางเดินไม้ 360 องศา รายรอบภูทอก มีทั้งหมด 7 ชั้น สร้างโดยพระสงฆ์
ภายในวัด โดยไม่ใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ซับซ้อน และมีความสงบ ร่มรื่น เหมาะแก่การนั่งเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
และที่ส าคัญมีแห่งเดียวในประเทศไทย ด้วยความส าคัญและโดดเด่นของภูทอก จั งหวัดบึงกาฬ ได้น าภาพภูทอกมา
ตั้งเป็นตราประจ าจังหวัดบึงกาฬ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดบึงกาฬ 
 

4) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) 
   บ้านอาฮง ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
   วัดอาฮงศิลาวาส เป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง เป็นแก่งหินธรรมชาติในล าแม่น้ าโขงที่มีความ
สวยงาม และผูกพันกับความเชื่อ ความศรัทธา เกี่ยวกับองค์พญานาค ซึ่งเชื่อว่า บริเวณแก่งอาฮงเป็นจุดที่ลึกที่สุด
ของแม่น้ าโขง และเป็นประตูเชื่อมโลกมนุษย์กับเมืองบาดาล ที่อยู่อาศัยของพญานาคจนมีความเชื่อกันว่า หากโยน 

20 
 
ลูกมะนาวลงไปในแก่งอาฮง ลูกมะนาวนั้น ก็จะไปขึ้นปรากฏอยู่ที่ปุาค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี            
จนเกิดเป็นความเชื่อการเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค บริเวณแก่งอาฮง เป็นจุดหนึ่งที่เกิด



 

ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคทุกวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี และมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งผู้ที่มีความ
ศรัทธาในองค์พญานาค มาท่องเที่ยวเป็นประจ าตลอดท้ังปี  
 

5) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบึงโขงหลง 
   ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   บึงโขงหลง เป็นเขตพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก (Ramsar Site) ล าดับที่ 1,098 ของโลก และเป็น
แห่งที่สองของประเทศไทย และมีขนาดใหญ่เป็นล าดับที่ 11 ของประเทศ มีพ้ืนที่ 13,800 ไร่ มีความอุดมสมบูรณ์ 
และมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชพันธุ์ สัตว์ปุา และเป็นจุดดูนกอพยพมาหนีความหนาวเย็นจากไซบีเรีย           
และจีน จากการศึกษาพบพืชน้ าอย่างน้อย 75 ชนิด ชนิดพันธุ์พืชบก 256 ชนิด พันธุ์ปลา 64 ชนิด                     
นก 27 ชนิด จนได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ปุาบึงโขงหลง นอกเหนือจากความอุดมสมบูรณ์ดังกล่าว              
แล้วยังมีต านาน ความเชื่อเกี่ยวพญานาค โดยเฉพาะเรื่องราวของ “ปูุอือลือ” พญานาคต้องค าสาปที่เฝูาบึงโขงหลง 
รวมทั้งต านานของภูลังกา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกับบึงโขงหลง ในเขตจังหวัดนครพนมเป็นเรื่องราวท้องถิ่น 
ที่น ามาร้อยเรียงจนกลายเป็นเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงโขงหลง 
 

6) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว 
   ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน                 
มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายของพืชพันธุ์ สัตว์ปุา โดยเฉพาะเป็นแหล่งที่พบต้นสิรินธรวัลลีหรือสามสิบสอง
ประดง ซึ่งเป็นพืชพันธุ์ที่พบได้ท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัวที่เดียวในโลกเท่านั้น และเป็นต้นไม้ประจ าจังหวัดบึงกาฬ 
นอกจากนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว ยังเป็นที่ตั้งของน้ าตกท่ีมีชื่อเสียง ได้แก่ น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกถ้ าพระ น้ าตกถ้ าฝุุน 
โดยเฉพาะน้ าตกถ้ าพระ ที่ได้รับฉายาว่า “น้ าตกสไลเดอร์” ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 

7) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดโพธาราม (หลวงพ่อพระใหญ่) 
   บ้านท่าไคร้ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
   วัดโพธาราม หรือวัดบ้านท่าไคร้ เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใหญ่  พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบึงกาฬ มีต านานเกี่ยวกับการสร้างองค์พระที่มีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาและวิถีชีวิต               
ของชาวบึงกาฬกับแม่น้ าโขง โดยมีความเชื่อว่า หากใครได้มาบนบานศาลกล่าวองค์หลวงพ่อพระใหญ่                  
จะประสบความส าเร็จตามปรารถนา และมีการจุดบั้งไฟเล็กถวายเป็นพุทธบูชาองค์หลวงพ่อ นอกจากนั้น                    
ที่วัดโพธารามมีประเพณีการแห่น้ าจั้น หรือการแห่น้ าสรงองค์หลวงพ่อพระใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นประจ า
ทุกปีซึ่งน้ าจั้นนี้ เป็นน้ าศักดิ์สิทธิ์ของเมืองบึงกาฬ ที่ชาวบ้านจะน ามาสรงองค์หลวงพ่อพระใหญ่ ด้วยความเคารพ
ศรัทธา ซึ่งภายในบริเวณวัดมีพิพิธภัณฑ์เรือกลไฟโบราณที่ใช้ในการสัญจรในแม่น้ าโขงในอดีตและเป็นการแสดง            
ถึงความผูกพันของชาวบึงกาฬกับแม่น้ าโขงมาเป็นเวลาช้านานอีกด้วย 
 

8) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าแม่สองนาง 
   วงเวียนสามแยกหน้าโรงพยาบาลบึงกาฬ เทศบาลต าบลบึงกาฬ ศาลเจ้าแม่สองนาง             
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบึงกาฬเคารพนับถือ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกจีนฮ่อ ได้ยกทัพ     
ไล่ตีหัวเมืองต่างๆ ศึกครั้งนี้ลุกลามจนถึงเมืองหนองคาย ชาวบ้านต่างหวาดกลัวจึงได้อพยพหนีพวกจีนฮ่อ ส่วนหนึ่งได้
อพยพลงมาตามแนวแม่น้ าโขง บางส่วนได้ตั้งหลักแหล่งตามลุ่มน้ าโขงไล่กันลงมา พ่อตู้พรม ได้อพยพมาพร้อม 
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ครอบครัวคอืภรรยาและลูกสาวสองคน แต่ในระหว่างทางเมียของพ่อตู้พรมเสียชีวิตเหลือแค่นางสาวเภาและนางสาว
เหลาลูกสาวของพ่อเฒ่า พ่อเฒ่าได้บวชเป็นชีผ้าขาว (ชีปะขาว) จนกระทั่งมาถึงคุ้ม บ้านกลาง บ้านบึงกาฬ จึงได้ตั้ง
รกรากรวมกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่เดิม ด้วยชีผ้าขาวพรมเป็นผู้มีวิชาอาคมชาวบ้านจึงขอร้องให้ชีผ้าขาวพรมไปปราบ



 

ภูตผีที่ดอนหอ (กุดทิงในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบริเวณท่ีชาวบ้านเข้าไปหาของปุา ต่อมาชีผ้าขาวพรมจึงย้ายมาอยู่ที่ดอนหอ 
แล้วให้ลูกสาวทั้งสองอยู่ที่คุ้มบ้านกลางดั้ งเดิมทั้งสองต่างไม่ยอมแต่งงานใช้ชีวิ ตร่วมกันเพียงสองคนพ่ีน้อง                  
ต่อมาด้วยอายุและสังขารต่างร่วงโรย นางทั้งสองจึงเสียชีวิต  ด้วยโรคชรา ชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างศาลเป็นสถิต           
แก่ดวงวิญญาณแล้วเรียกศาลแห่งนี้ว่า ศาลเจ้าแม่สองนาง  เป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ที่
ตกทุกข์ได้ยากมาขอพรให้เจ้าแม่ช่วยปัดเปุาความทุกข์ เจ้าแม่สองนางก็ได้ดลบันดาลความสุขตามที่ปรา รถนา 
ประสบความส าเร็จ ซึ่งสะท้อนความเชื่อ ความศรัทธาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบึงกาฬและแม่น้ าโขง ซึ่งมีความเชื่อว่า 
เจ้าแม่สองนาง เป็นผู้คุ้มครองชาวบึงกาฬให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวบึงกาฬจึงได้มีการจัดพิธี
บวงสรวงเจ้าแม่สองนางในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ  
 

9) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หนองเลิง 
   บ้านดอนหญ้านาง ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ 
   แหล่งท่องเที่ยวหนองเลิง เป็นแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่ส าคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุด              
ในอ าเภอพรเจริญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท าการประมง เกษตรกรรม ของชุมชนโดยรอบหนองเลิง ซึ่งในปัจจุบัน                  
ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวแพล่องหนองเลิง เพ่ือชมความงามของทัศนียภาพของหนองเลิง  ในช่วงเดือนธันวาคม 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี  จะมีทะเลบัวแดงบานสะพรั่ งในทั่วบริ เวณหนองเลิ ง นักท่องเที่ยวจะได้                         
มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติทะเลบัวแดงท่ามกลางสายลมหนาว 
 

10) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว วัดปุาเมืองเหือง 
   ต าบลชัยพร อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 
   ขนานนามเป็น“นาคานคร”หรือ“เมืองพญานาค”มีพระพุทธรูปหน้าทอง โบสถ์ลงลักปิด
ทองสวยงามโดดเด่น เนื่องจากมีชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวห่างกันเพียงแม่น้ าโขงกั้นว่ากันว่า
แม่น้ าโขงนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาคราช โดยในจังหวัดบึงกาฬ มีสถานที่ส าคัญเกี่ยวกับพญานาคหลายแห่ง              
และท่ีนี่ก็เป็นอีกแห่งที่มีเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค  
 

11) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกถ้ าพระ  
   บ้านถ้ าพระ ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
   น้ าตกถ้ าพระ หรือที่มีอีกชื่อเรียกว่า น้ าตกถ้ าพระภูวัว ตั้งอยู่ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ปุาภูวัว เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ 3 ชั้น ที่ไหลอยู่บนภูเขาหินทรายขนาดใหญ่ โดยชั้นแรก จะเป็นธารน้ าตกไหลลดหลั่น
ลงสู่แอ่งน้ ากว้าง ในบริเวณนี้น้ าจะค่อนข้างลึก ในส่วนของชั้นที่ 2 นั้น จะเป็นล าธารหลายสาย มีน้ าไหลแรง             
แต่แอ่งน้ าจะตื้นไม่ลึกมาก และชั้นที่ 3 นั้น จะอยู่บริเวณเหนือฝายขึ้นไป ตรงชั้นนี้สามารถ เห็นน้ าตกไหลจาก           
หน้าผาลงสู่แอ่งน้ าด้านล่างได้อย่างชัดเจน การเดินทางเข้าชมน้ าตกถ้ าพระโดยนั่งเรือล่องจากบ้านถ้ าพระ             
ไปตามล าห้วยบังบาตร 
  

12) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกเจ็ดสี 
   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
   น้ าตกเจ็ดสี เป็นน้ าตกอีกแห่งที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว  นักท่องเที่ยวนิยม              
มาเล่นน้ ากันมาก มีพ้ืนเล่นน้ าหลายจุด แบ่งเป็น 3 ชั้นน้ าตก น้ าตกเจ็ดสีเป็นน้ าตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะ             
ในช่วงฤดูฝน เกิดจากธารน้ าของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาวน้ าตกกระทบหิน
เบื้องล่างเกิดเป็นละอองไอน้ ายามเมื่อกระทบกับแสงแดดท าให้เกิดสีต่างๆเรียกว่าน้ าตกเจ็ดสี 
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13) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกถ้ าฝุุน 
   บ้านภูสวาท ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคล้า 



 

   น้ าตกถ้ าฝุ ุน อยู ่ในเขตรักษาพันธ์ส ัตว ์ป ุาภูว ัว  เป็นปุาโปร่งที ่ม ีทิวทัศน์สวยงาม             
หลายแห่งอยู่ทางตอนเหนือของภู มีเพิงผาหินเป็นแนวยาว ทางเดินไปน้ าตกผ่านลานหินทรายกว้างขวางน้ าตกถ้ าฝุุน
ไหลมาจากหน้าผาหินทรายที่มีลักษณะร่องแคบ และบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีถ้ าฝุุน เป็นถ้ าธรรมชาติร่มเย็นอีกแห่งหนึ่ง 
 

14) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกตาดวิมานทิพย์ 
   บ้านตาดวิมานทิพย์ ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   น้ าตกตาดวิมานทิพย์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นน้ าตกสูงใหญ่ กว้าง 150 
เมตร สูง 70 เมตร น้ าตกมีทั้งหมด 7 ชั้น เส้นทางเดินขึ้นสู่ชั้นที่ 7 นั้นจะต้องมีเจ้าหน้าที่น าทาง ในการเดิน               
เพราะเส้นทางเดินค่อนข้างล าบาก ชั้นแรกของน้ าตกตาดวิมานทิพย์ ก็สามารถเดินลัดเลาะขึ้นไปยังชั้น 2                       
ชั้น 3 ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ าใหญ ่ชั้น 3 แห่งนี้ก็จะพบหินรูปร่างคล้ายพญาเต่าขนาดใหญ่ก าลังว่ายน้ า และบริเวณโดยรอบ
จะถูกล้อมไปด้วยภู เขาและปุาไม้สี เขียวสดที่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์มากๆ  น้ าจากน้ าตกนี้ เป็นสายน้ า                      
ที่ไหลลงมาจากบนภูเขาหินทราย ไม่มีบริเวณหลุมหรือบ่อท่ีคอยกักเก็บน้ าเอาไว้ให้น้ าตกไหลตลอด 
  

15) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ าตกตาดกินรี 
   บ้านนาสาร ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   น้ าตกตาดกินรี เป็นน้ าตกอีกแห่งในจังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา             
เป็นน้ าตกที่มีความสวยงามตั้งอยู่กลางปุา มีชั้นหินที่สลับซับซ้อนเป็นรูปทรงคล้ายกับหัวของโลมา ปัจจุบันมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจ านวนมาก เพราะมีความสวยงามและสะดวก แก่การเดินทาง สภาพน้ าตก                
มีความสวยงาม จ านวนชั้นไม่สูงมาก มีความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่  น้ าใสไหลเย็น นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชม                    
ความสวยงาม 
 

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เรียงล าดับความโดดเด่น/ศักยภาพ 
 

1) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านห้วยเล็บมือ ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
   บ้านห้วยเล็บมือ เป็นชุมชนท้องถิ่นสองศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์                  
ที่อยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน จนมีวิถีชีวิตที่ เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านห้วยเล็บมือ โดยเฉพาะประเพณี                            
ทางศาสนาคริสต์ เช่น งานแห่ดาวคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้เคียง ได้แก่ น้ าตกถ้ าฝุุน                   
และภูทอกน้อย  มีผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรม ทั้งงานจักสาน งานทอผ้าย้อมสีจากต้นสิริณธรวัลลี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่นของผ้าพ้ืนเมืองบ้านห้วยเล็บมือ รวมทั้งมีที่พักโฮมสเตย์ (Homestay) ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย บรรยากาศริมแม่น้ าโขงของบ้านห้วยเล็บมือไว้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนนี้มีมนต์เสน่ห์
เฉพาะตัว เหมาะแก่การพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ ริมฝั่งโขงที่นักท่องเที่ยวต้องหาโอกาสมาสัมผัส
ให้ได้เมื่อเดินทางมาจังหวัดบึงกาฬ 
 

2) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านสะง้อ บ้านหอค า ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
   บ้านสะง้อ บ้านหอค า เป็นชุมชนชาวไทพวน สืบเชื้อสายมาจากชาวลาวเวียงจันทน์           
มีต านานความเป็นมาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ลาว เมื่อครั้งนั้น พระนางสุมังคลา พร้อมทั้งข้าบริวารอพยพหนีภัย
สงครามมาตั้งรกรากบริเวณภูสะง้อ และให้ก าหนดเจ้าหน่อกษัตริย์ ซึ่งภายหลังได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้น    
จ าปาศักดิ์ทางตอนใต้ของลาว จึงได้มีการสร้างหอค าเป็นที่ประทับของพระนางสุมังคลา และเจ้าหน่อกษัตริย์          
จนเป็นที่มาของบ้านหอค า ในปัจจุบัน บ้านหอค า และบ้านสะง้อ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชาวไทพวน               
ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง มีผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นท่ีโดดเด่น ได้แก่ ลูกหยียักษ์ที่บ้านหอค า ผ้าขาวม้าหมักโคลน 
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ดารานาคี ที่บ้านสะง้อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และบ้านสะง้อมีที่พักโฮมสเตย์ (Homestay)  
ไว้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยว นอกจากนั้น บ้านหอค าและบ้านสะง้อ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด 



 

คือ แก่งอาฮง ซึ่งเป็นสะดือแม่น้ าโขง ลึกประมาณ 200 เมตร จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วง
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของทุกปี 
 

3) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ  
   บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
   พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งโดย คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ได้มีแนวคิด          
การน าเสนองานศิลปะที่ผสานกับวิถีชีวิตท้องถิ่น และความเชื่อเรื่องพญานาค จนเกิดการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรม
แนว Street Art ที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้น ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ
พ้ืนเมืองอีสาน ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีความผูกพันกับวิถีการเกษตร วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งพิพิธภัณฑ์
ดังกล่าวได้เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 และมีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมอย่าง
ต่อเนื่อง จนได้รับการบรรจุให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยพญานาคลุ่มแม่น้ าโขงของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยอีกด้วย 
 

4) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านนาอ่าง ต าบลโพธิ์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  
   บ้านนอ่าง เป็นชุมชนที่มีคณะพรานปุาอพยพเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2513 น าโดย นายเที่ยง 
อาทิตย์ตั้ง และได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน ชื่อ “บ้านนาอ่าง” เมื่อปี พ.ศ. 2520 และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง                    
โดยได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช พันปีหลวง ทรงพระราชกรุณา 
พระราชทานธงพิทักษ์ปุา เมื่อปี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ บ้านนาอ่างเป็นชุมชนที่มีสถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงาม               
และมีขนบธรรมเนียมและความเชื่อที่น่าสนใจ คือ ถ้ านาคา วัดถ้ าฆ้อง น้ าตกตาดกินรี  น้ าตกอ่างมโนราห์                        
เจดีย์หลวงปูุเสาร์ เจดีย์หลวงปูุวัง เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ และภูลังกา อีกทั้งชาวบ้านนาอ่างยังมีการแสดงที่สวยงาม 
และมีอาหารพ้ืนบ้านที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของหมู่บ้านอย่างแท้จริง และยังเป็นชุมชน OTOP 
นวัตวิถี มีที่พักโอมสเตย์ (Homestay) ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยไว้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยว     
 

6) ชื่อแหล่งท่องเที่ยว บ้านดงสว่าง ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
   บ้านดงสว่าง เป็นชุมชนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนดีเด่น            
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2561 ประเภท "หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข" ได้รับเลือกให้เป็นชุมชน                  
ไร้ถังขยะต้นแบบในการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือลดปริมาณขยะ และบ้านดงสว่างยังมี
ธรรมชาติล้อมรอบ มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาฬ คือ ถ้ านาคา และยังเป็นหมู่บ้าน OTOP           
นวัติวิถีท่ีโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนมีที่พักโฮมสเตย์ (Homestay) ไว้รองรับให้บริการนักท่องเที่ยว 
   

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาตามประเพณี/ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ 
 

๑) ชื่อกิจกรรม  หนาวดีดีที่บึงกาฬ  
   ระยะเวลาจัดงาน เดือนธันวาคม - มกราคม ของทุกปี 
   จังหวัดบึงกาฬ จัดงานหนาวดีดีที่บึงกาฬเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยือนในช่วง                
ส่งท้ายปีเก่า เพ่ือประชาสัมพันธ์จังหวัด แหล่งท่องเที่ยวขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยว ที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการสร้างรายได้
ให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ี 
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2) ชื่อกิจกรรม  งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
   ระยะเวลาจัดงาน  เดือนมีนาคม ของทุกปี 



 

   จังหวัดบึงกาฬ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2554 โดยแยกออกจากจังหวัดหนองคาย ท้องที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงกาฬ ,อ าเภอปากคาด  อ าเภอโซ่พิสัย  
อ าเภอพรเจริญ , อ าเภอศรีวิไล , อ าเภอเซกา , อ าเภอบุ่งคล้า และอ าเภอบึงโขงหลง มาจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าว จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลอง วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ                
ในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบึงกาฬ และจ าหน่ายสลาก 
 

3) ชื่อกิจกรรม  งานวันสงกรานต์ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ 
   ระยะเวลาจัดงาน เดือนเมษายน ของทุกปี 
   จังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันสงกรานต์ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง 
เทศบาลต าบลบึงกาฬ และบริเวณหาดสุขส าราญ บึงกาฬ – ปากซัน ในงานมีการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
จากทุกอ าเภอให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระ และขบวนรถแห่บุปผาชาติ และมีการจัดสถานที่ให้เล่นน้ าสงกรานต์  
ในบริเวณถนนข้าวเม่า ในส่วนของหาดสุขส าราญ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวลาวเข้าร่วมการเล่นสงกรานต์เป็นจ านวนมากทุกปี 
 

4) ชื่อกิจกรรม  งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
   ระยะเวลาจัดงาน กรกฎาคม ของทุกปี 
   งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานประจ าปีของจังหวัดบึงกาฬจัด จัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
เทียนพรรษาเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีน าเทียนไปถวายพระภิกษุในเทศกาล
เข้าพรรษา เพ่ือปรารถนาให้ตนเอง เป็นผู้เฉลียวลาด มีไหวพริบ ประดุจแสงสว่างของดวงเทียนงานประเพณี                 
แห่เทียนพรรษา จึงเป็นงานประเพณีท่ีรวมความผูกพันของชุมชนท้องถิ่น 
 

5) ชื่อกิจกรรม  งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน และงานแข่งขันเรือยาวประเพณี  
   ไทย - ลาว – เวียดนาม ระยะเวลาจัดงาน  เดือนกันยายน ของทุกปี 
   จังหวัดบึงกาฬ เป็นสนามการแข่งขันเรือยาวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย            
ซึ่งมีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ กรมสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดา                
สยามบรมราชกุมารี ในสนามการแข่งขันในแม่น้ าโขงหน้าถนนข้าวเม่า ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ                     
อ าเภอเมืองบึงกาฬ ซึ่งจะมีนักกีฬาพายเรือจากทั่วประเทศ รวมทั้งจาก สปป. ลาว และเวียดนาม เข้าร่วมการ
แข่งขันเป็นประจ าทุกปี  
   

6) ชื่อกิจกรรม  งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค 
   ระยะเวลาจัดงาน เดือนตุลาคม ของทุกปี 
   จังหวัดบึงกาฬ เป็นพ้ืนที่ที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในช่วงเทศกาลออกพรรษา            
เป็นประจ าทุกปี โดยพ้ืนที่ชมปรากฏการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬที่ส าคัญ ได้แก่ 1) บริเวณลานพญานาค เทศบาล
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 2) บริเวณแก่งอาฮง วัดอาฮงศิลาวาส ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ และบริเวณ
บ้านท่าสีไค ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง มีนักท่องเที่ยวเดินทาง มาชมปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นจ านวนมาก   
และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในทุกปี   
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7) ชื่อกิจกรรม  งานลอยกระทง 
   ระยะเวลาจัดงาน เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 



 

   ประเพณีลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่ งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า                   
เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา “มักจะ” ใน พฤศจิกายน ประเพณีนี้ก าหนดขึ้น 
เพ่ือเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบริเวณริมแม่น้ าโขงหน้าวัดโพธาราม ต าบลบึงกาฬ               
อ าเภอเมืองบึงกาฬ  
 

8) ชื่อกิจกรรม  งานวันยางพาราบึงกาฬ 
   ระยะเวลาจัดงาน เดือนธันวาคม ของทุกปี 
   ยางพารา  เป็ น พืช เศรษฐกิ จที่ ส าคัญของ จั งหวั ดบึ งกาฬ และ เป็ น พ้ืนที่ แ รก                      
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการปลูกยางพารา และมี พ้ืนที่ปลูกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับที่  1                  
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูป
ยางพารา และเพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพาราให้แก่ชาวสวนยาง ตอกย้ าความเป็น “บึงกาฬโมเดล” ชูศักยภาพการเป็น
ศูนย์กลางยางพาราระดับประเทศ พร้อมเตรียมยกระดับไปสู่ความเป็นสากลเชื่อมโยงการค้ากับกลุ่มประเทศ              
จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนดให้มีการจัดงานวันยางพาราขึ้น เป็นประจ าทุกปี มีการจัดนิทรรศการการเกษตร                  
การผลิตและแปรรูปยางพารา การแข่งขันกรีดยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
OTOP สินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย 
ข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบจ านวนนักท่องเที่ยว ๓ ปี ย้อนหลัง 

 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
  
 
 

         จากตารางสรุปได้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๒ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๐.๕๓ แตใ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๔๐.๗๓ ซึ่งมีสาเหตุอัน
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 

 
 

ตารางท่ี 20 จ านวนรายไดข้้อมูลเปรียบเทียบ ๓  ปี  ย้อนหลัง (ปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
         จากตารางสรุปได้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ปี พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ รายได้จากการท่องเที่ยว               
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๖ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก           
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬน้อยลงและท าให้
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวลดลงไปด้วย 
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 6) อุตสาหกรรม   
     สถานการณ์และข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 

ข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนนักท่องเที่ยว (คน) 602,972 606,194 

+0.53% 
359,178 
- 40.73% 

ข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รายได้จากนักท่องเที่ยว 

(ล้านบาท) 
1,054.31 1}070.36 

+1.52% 
590 

- 44.86% 



 

        ๑. โรงงานอุตสาหกรรม 
                  ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ร.ง.4) ณ วันที่ 31  มีนาคม     
พ.ศ. ๒๕๖4 จ านวนทั้งสิ้น 178 โรงงาน เงินลงทุนรวม 8,309.71 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 3,896 คน            
โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ สำขำอุตสำหกรรมที่มีกำรลงทุนมำก
ที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่                                  .  
     1.1 อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบด้วย การผลิตยางเครป, ยางแท่ง STR ๒๐, ผลิตน้ ายาง
ข้นชนิด 60%  สกิมบล็อก สกิมเครป มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑5 โรงงาน เงินลงทุน ๔,026.86  ล้านบาท  คนงาน 
1,541 คน                                                                                                                                                   .  
                1.2 แปรรูปไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑6 โรงงาน เงินลงทุน  
589.17  ล้านบาท คนงาน 1,100 คน                                                                               .                                                                                                                                                                             
                1.3 อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ประกอบด้วย การผลิตพลังงานไฟฟูาเซลล์จากแสงอาทิตย์, ดูดทราย 
และท าน้ าแข็ง มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 77 โรงงาน เงินลงทุน ๑,957.22 ล้านบาท คนงาน 400 คน       
  

       2. เหมืองแร่       
               2.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เซกากรวดทราย ประกอบกิจการ ทรายแก้ว หรือทรายขาว หรือทรายซิลิกา          
พ้ืนที่จ านวน 241 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา เงินลงทุน ๑ ล้านบาท คนงาน 15 คน                           . 
               2.2 บริษัท ทรัพย์นาคา 2563 จ ากัด ประกอบกิจการ หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง พ้ืนที่จ านวน 41 ไร่ - งาน 45 ตารางวา เงินลงทุน ๑ ล้านบาท คนงาน 12 คน                     
               2.3 บริษัท ศิลานาดง จ ากัด ประกอบกิจการ หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
พ้ืนทีจ่ านวน 15 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เงินลงทุน ๑ ล้านบาทคนงาน 12 คน    

              ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบข้อมูลประเภทโรงงาน 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2561 – 2563) 

ประเภทโรงงาน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

โรงงานจ าพวกที่ 2 50 
 

50 5 

โรงงานจ าพวกที่ 3 187 169 185 

เงินลงทุน       
(ล้านบาท) 7,974.51 8,137.36 8,327.55 

คนงาน (คน) 3,434 3,655 3,940 

รวมจ านวนโรงงาน 237 219 190 
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 7) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- สนับสนุนภารกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนให้มีศักยภาพในการใช้ทรัพยากร             

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองนโยบายหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเป็นการ
สร้างอาชีพ สร้างงานแก่ประชาชน  เพ่ือลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานนอกฤดูการผลิตภาคเกษตรกรรม 



 

- สนับสนุนประชาชนภาคการเกษตรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยวิธีการลดต้นทุนการผลิต พัฒนาการ
ผลิตและการแปรรูปสินค้า ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรต่าง ๆ 

- สนับสนุนกลุ่มอาชีพอ่ืนๆ ให้มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเอง ทั้งนี้ ภายใต้ภารกิจ และขอบข่ายงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 8) แรงงาน (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓) 

   จากผลการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากรในจังหวัดบึงกาฬ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ                       
มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 269 ,286 คน เป็นผู้อยู่ในวัยก าลังแรงงาน จ านวน 180,309 คน                                   
ผู้มีงานท า 176,771 คน ผู้ว่างงาน 1,335 คน และผู้ที่รอฤดูกาล 2,203 คน ส่วนผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน                    
จ านวน 88,977 คน ท างานบ้าน 25,039 คน เรียนหนังสือ 19,780 คนและอ่ืนๆ (เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ปุวย) 
44,158 คน 

    ตารางท่ี 22 แสดงภาวการณ์การท างานของประชากร 
สถานภาพแรงงาน ชาย หญิง รวม 

ประชากรอายุ  15  ปีขึ้นไป 131,075 138,211 269,286 
ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 98,641 81,848 180,309 
ก าลังแรงงานปัจจุบัน 97,443 80,664 178,106 

-  ผู้มีงานท า 96,249 80,522 176,771 
-  ผู้ว่างงาน 1,193 142 1,335 
-  ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 1,018 1,184 2,203 

ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 32,614 56,363 88,977 
-  ท างานบ้าน 840 24,199 25,039 
-  เรียนหนังสือ 9,912 9,869 19,780 
-  อ่ืน ๆ 21,863 22,296 44,158 

ที่มา  :  ส านักงานสถติิจังหวัดบึงกาฬ 
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1.7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
      1) การนับถือศาสนา 
ตารางที่ 23 แสดงการนับถือศาสนาของประชากร 



 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ

พุทธ 139,755  50.21 136,679   49.11 276,434   99.32
คริสต์ 886          0.32 950          0.34 1,836       0.66
อิสลาม 23            0.01 15            0.01 38             0.01
ซิกส์ 0 0.00 1               0.00 1               0.00
ฮินดู 3              0.00 4               0.00 7               0.00
อื่น ๆ 8              0.00 8               0.00 16             0.01

รวม 140,675 100.00 137,657 100.00 278,332  100.00

ชาย หญิง
ศาสนา

รวม

 
 

จากตารางพบว่า ประชากรของจังหวัดบึงกาฬนับถือศาสนาพุทธ มากที่สุด จ านวน 276,434 คน                             
คิดเป็นร้อยละ 99.32 รองลงมา คือ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.66 ศาสนาอิสลาม และอ่ืนๆ ร้อยละ 0.01 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 24  แสดงจ านวนวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณรเป็นรายอ าเภอ พ.ศ.2561 

อ าเภอ วัด ที่พักสงฆ์ 
โบสถ์
คริสต์ 

มัสยิด พระภิกษุ สามเณร 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ 79 61 9  - 404 76 
อ าเภอพรเจริญ 34 17 4  - 279 29 
อ าเภอโซ่พิสัย 76 11 7  - 337 14 
อ าเภอเซกา 97 36 6  - 464 54 
อ าเภอปากคาด 44 18 1 1 135 10 
อ าเภอบึงโขงหลง 36 37 6  - 209 49 
อ าเภอศรีวิไล 32 15 1  - 235 36 
อ าเภอบุ่งคล้า 24 9 3  - 68 3 

รวมยอด 422 204 37 1 2,131 271 
ที่มา : ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ 

จากตารางแสดงให้เห็นว่าจ านวนวัดที่มากท่ีสุดอยู่ที่อ าเภอเซกา มีจ านวนถึง 97 วัด รองลงมาเป็นอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
79 วัด ส่วนจ านวนพระภิกษุที่มีมากท่ีสุดได้แก่อ าเภอเซกา มีจ านวน 464 รูป รองลงมาจะเป็นอ าเภอเมืองบึงกาฬ         
ซึ่งมีจ านวน 404 รูป  

 2) ประเพณีและงานประจ าปี 
  1. งานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน และงานแข่งขันเรือยาวประเพณี  
ไทย-ลาว–เวียดนาม ก าหนดจัดงานในห้วงเดือนกันยายน ของทุกปี โดยจังหวัดบึงกาฬ เป็นสนามการแข่งขันเรือยาว
ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ   
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในสนามการแข่งขันที่บ้านหอค า ต าบลหอค า และการแข่งขัน
เรือยาวประเพณี ไทย-ลาว-เวียดนาม ที่สนามแข่งขันบ้านพันล า ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมือบึงกาฬ จะมีนักกีฬาพายเรือ
จากทั่วประเทศรวมทั้งจากสปป. ลาวและเวียดนาม เข้าร่วมการแข่งขัน   
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    ๒. งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ก าหนดจัดงานในห้วงเดือนตุลาคม ของทุกปี                      
จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย เป็นพ้ืนที่ที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในช่วงเทศกาลออกพรรษา            
เป็นประจ าทุกปี โดยพ้ืนที่ชมปรากฏการณ์ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬที่ส าคัญ  ได้แก่ (1) บริเวณลานพญานาค                
เทศบาลต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 2)บริเวณแก่งอาฮง วัดอาฮงศิลาวาส  ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ                 
และบริเวณบ้านท่าสีไค ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าว                     
เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในทุกปี   
 

                   ๓. งานวันยางพาราบึงกาฬ   ก าหนดจัดงานในห้วงเดือนธันวาคม ของทุกปียางพารา                    
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดบึงกาฬ และเป็นพ้ืนที่แรกในภาคอีสานที่มีการปลูกยางพารา เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรที่ปลูกยางพารา และอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จังหวัดบึงกาฬ จึงได้ก าหนดให้มี
การจัดงานวันยางพาราขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีการจัดนิทรรศการการเกษตร การผลิตและแปรรูปยางพารา การ
แข่งขันกรีดยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP สินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดบึงกาฬอีกด้วย 

                 ๔. งานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ก าหนดจัดงานในห้วง                 
เดือนมีนาคม ของทุกปี จังหวัดบึงกาฬก่อตั้งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2554 
โดยแยกออกจากจังหวัดหนองคาย ท้องที่ 8 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบึงกาฬ , อ าเภอปากคาด , อ าเภอโซ่พิสัย               
อ าเภอพรเจริญ , อ าเภอศรีวิไล , อ าเภอเซกา , อ าเภอบุ่งคล้า และอ าเภอบึงโขงหลง มาจัดตั้งเป็นจังหวัดบึงกาฬ 
เพ่ือเป็นระลึกถึงเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าว จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ             
ในวันที่ 23 มีนาคม ของทุกปีโดยมีพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบึงกาฬ มีการจัดงานรื่นเริง
และงานกาชาดของจังหวัดบึงกาฬ 

                 ๕. งานวันสงกรานต์ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ ก าหนดจัดงานในห้วงเดือนเมษายน ของทุกปี                  
จังหวัดบึงกาฬ จัดงานวันสงกรานต์ถนนข้าวเม่าบึงกาฬ ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง เทศบาลต าบลบึงกาฬ                 
และบริเวณหาดสุขส าราญ บึงกาฬ – ปากซัน ในงานมีการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากทุกอ าเภอ                     
ให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ าพระ และขบวนรถแห่บุปผาชาติ และมีการจัดสถานที่ให้เล่นน้ าสงกรานต์ในบริเวณถนน
ข้าวเม่า ในส่วนของหาดสุขส าราญ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวลาว                
เข้าร่วมการเล่นสงกรานต์เป็นจ านวนมากทุกปี 
 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  1. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับ
ปลาธรรมชาติ   
  2. ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอีสาน 

 4) สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
            1.  ผ้าขาวม้า กลุ่มทอผ้าฝูาย 126 ม. 3 บ.หนองลาด ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ  
           2. ลูกหยียักษ์แม่ประเนียร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอค า 58 ม. 1 บ.หอค า ต.หอค า อ.เมือง จ.บึงกาฬ 
           3. ภาพเขียนลายเส้น กลุ่มภาพเขียนลายเส้น 136 หนองลาด ม. 3 ต.ศรีส าราญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ            
           4. ของใช้ท าจากผ้า กลุ่มหัตถกรรมสามัคคี 281 ม. 11 บ.ศรีวิไลรุ่งเรือง ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
           5. ปลาร้าข้าวคั่ว กลุ่มปลาร้าแม่บ้านเซกาเหนือ 154  ม. 14 ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
           6. ผ้ามัดหมี่ กลุ่มพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านโพธิ์น้อย ม. 5 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
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1.8 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1) ทรัพยากรน้ า 
  จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง โดยมีล าน้ าสายหลักที่ส าคัญ คือ แม่น้ าโขง                  
ความยาวของพ้ืนที่จังหวัดที่ติดกับแม่น้ าโขงยาวทั้งสิ้น ประมาณ 120 กิโลเมตร และมีล าน้ าสงครามที่โอบล้อม
ส่วนบนและล่างของจังหวัด โดยมีข้อมูลทรัพยากรน้ าที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่ลุ่มน้ าสาขา แบ่งออกเป็น 5 ลุ่มน้ าสาขา ได้แก่ พ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงส่วนที่ 7 พ้ืนที่ลุ่มน้ าล าฮ้ี  
พ้ืนที่ลุ่มน้ าสงครามตอนบน พ้ืนที่ลุ่มน้ าสงครามตอนล่าง และพ้ืนที่ลุ่มน้ าห้วยคอง ดังนี้     
           1.1 แม่น้ าโขงส่วนที่ 7 พ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมในจังหวัดบึงกาฬ 950,862 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
35.44 ของพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในพื้นท่ี อ.ศรีวิไล อ.โซ่พิสัย อ.เซกา  อ.บึงโขงหลง  อ.เมืองบึงกาฬ อ.บุ่งคล้า 
           1.2 ลุ่มน้ าแม่น้ าสงครามตอนบน  พ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมในจังหวัดบึงกาฬ 258,909 ไร่                 
คิดเป็นรอยละ 9.62 ของพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  อยู่ในพื้นท่ี อ.โซ่พิสัย   
            1.3 ลุ่มน้ าแม่น้ าสงครามตอนล่าง พ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมในจังหวัดบึงกาฬ 550,958 ไร่            
คิดเป็นรอยละ 28.75 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า และคิดเป็นร้อยละ 20.48 ของพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในพ้ืนที่ อ.ศรีวิไล         
อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ  อ.เซกา อ.บึงโขงหลง    
                        1.4 ลุ่มน้ าห้วยคอง มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 477,218 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 17.74 ของพ้ืนที่          
จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในพื้นท่ี อ.เมืองบึงกาฬ อ.โซ่พิสัย อ.พรเจริญ 
                        1.5 ลุ่มน้ าห้วยฮ้ี มีพ้ืนที่ลุ่มน้ า 452,350 ไร่ และคิดเป็นร้อยละ 16.81 ของพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 
อยู่ในพื้นท่ี อ.เซกา 

 

          2. อ่างเก็บน้ า จังหวัดบึงกาฬมีอ่างเก็บน้ าครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด จ านวน ๕๓ โครงการ 
โดยอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานดูแล จ านวน ๙ โครงการ (ขนาดกลาง จ านวน ๒ แห่ง ขนาดเล็ก 
จ านวน ๗ แห่ง) ปัจจุบันมีปริมาณน้ าเฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๘๙ เต็มความจุของอ่าง และถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดูแล จ านวน ๔๔ แห่ง (ขนาดเล็กทั้งหมด) มีปริมาณน้ าเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๖๗ เต็มความจุของอ่าง อ่างเก็บน้ า
เหล่านี้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการอุปโภค/บริโภค และน้ าเพ่ือการการเกษตรของประชาชน  

          3. แหล่งน้ าธรรมชาติ จังหวัดบึงกาฬมีแหล่งน้ าธรรมชาติครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จ านวน ๖๐๑ แห่ง 
สภาพในปัจจุบันมีแหล่งน้ าบางแห่งตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นขัดขวางทางเดินของน้ า ท าให้จังหวัดต้องบรรจุปัญหานี้ไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัดและจัดท าเป็นค าของบประมาณเพ่ือขุดลอกเป็นประจ าทุกปี 
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          4. ประปาหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬมีระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน ๔๙๐ แห่ง ไม่มีระบบประปาใช้
จ านวน ๑๒๗ หมู่บ้าน 

          5. บ่อบาดาล จังหวัดบึงกาฬมีบ่อบาดาล ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จ านวน ๔๘๕ แห่ง 

 2) ทรัพยากรป่าไม้ 
          1. ทรัพยากรป่าไม้   จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพพ้ืนที่เป็นภูเขาที่มีความสูงชัน จึงมีปุาธรรมชาติ           
ที ่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ จ าแนกได้คือ ปุาดิบแล้ง ปุาดิบชื้น ปุาเต็งรัง และเบญจพรรณ พรรณไม้ส าคัญที่พบในปุาดิบ
แล้ง ได้แก่ ยาง ปาย ตะเคียนเต็ง เปล้าใหญ่ ซ้อหิน พรรณไม้ส าคัญที่พบในปุาดิบชื้น ได้แก่ ไม้จ าพวกไม้ยาง 
ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พะยูง มะค่าโมง ชิงชัน ไม้ก่อ ส่วนไม้พ้ืนล่างเป็นไม้จ าพวกหวาย ปาล์ม พรรณไม้ส าคัญที่
พบในปุาเต็งรัง ได้แก่ ยางเหียง เต็ง รัง ติ้วขาว  ไม้พ้ืนที่ล่างเป็นไม้พุ่ม และหญ้า ส่วนพรรณไม้ส าคัญที่พบในปุา
เบญจพรรณ ได้แก่ กระบก ตะแบกแดง ตะแบกกราย ประดู่ นนทรี เป็นต้น        

            2. สถานการณ์  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดท าโครงการ
ส ารวจสถานภาพและจัดท าแผนที่พ้ืนที่ปุาในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการดูแลรักษาปุาไม้ของผู้บริหารระดับจังหวัด               
พบว่ามีพ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง  

ตารางที่ 25 การจ าแนกการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ปุาไม้ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการส ารวจสถานภาพ                
และจัดท าแผนที่พ้ืนที่ปุาไม้ในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับ ประเภท รายชื่อ 

พ้ืนที่ 

หมายเหตุ ตามกฎหมาย 
(ไร่) 

พ้ืนที่ท่ีไม่มีการทับซ้อน 
ค านวณด้วยโปรแกรม GIS 

ไร่ 
ร้ อ ย ล ะ
ของพื้นที่
จังหวัด 

1 จังหวัดบึงกาฬ แนวเขตการปกครอง 2556  2,501,825.82 100  

2 พื้นที่อนุรักษ ์ 2.1 อุทยานแห่งชาติภูลังกา 31,250 9,228.71 (0.37) ใน จ.บึงกาฬ 
2.2 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว 116,562 117,511.32 (4.7)  

2.3 เขตห้ามล่าสัตว์ปุาบึงโขงหลง 6,840 11,503.39 (0.46)  
รวมพ้ืนที่อนุรักษ์ 154,652 138,243 5.5  

3 ปุาสงวนแห่งชาติ 3.1 ปุาดงภูวัว 89,375 13,029.19        0.52  
3.2ปุาดงหนองตอและปุาดงสีชมพ ู 194,375 55,932.60 2.24  

3.3 ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ และปุา
ดงสีชมพ ู

258,235 52,224.16 2.09  

3.4 ปุาดงเซกา ปุาดงสีชมพู ปุาภู
ทอกใหญ่ภูวัวและปุาดงซ าบอนเซกา 

366,250 43,987.92 1.78  

3.5 ปุาดงสีชมพูโพนพิสัย 735,625   20,233.44  0.80 ใน จ.บึงกาฬ 
3.6 ปุาดงชมพูพร 61,118 2,853.86   0.11  
รวมพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1,704,978 188,261.17 7.52  

4 
เขตปฎริูป เพื่อ
เกษตรกรรม (สปก) 

 
- 1,252,186.311 50.05  

 ที่มา : ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดบึงกาฬ 
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  3. ปัญหา จากตัวเลขตารางสถานการณ์ปุาไม้ของจังหวัด  พบว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙  พ้ืนที่
ปุาลดลงอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นปี ๒๕๕๒ ที่พ้ืนที่ปุามีจ านวนเพิ่มขึ้น  สาเหตุที่พ้ืนที่ปุาลดลงเนื่องจาก 
  3.1 มีการลักลอบตัดไม้ท าลายปุาโดยเฉพาะไม้พะยูงบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว และการ
เกิดไฟไหม้ปุา 
  3.2 การบุกรุกพ้ืนที่ปุา การถือครองที่ดินเพ่ือปลูกยางพาราและพืชเศรษฐกิจ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว ปุาสงวนแห่งชาติปุาดิบกะลา  ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู อ าเภอเมืองบึงกาฬ  และอ าเภอ
บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ    
  3.3 ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ เป็นวัฒนธรรมที่ท ากันมานานแล้ว เมื่อถึงฤดูฝนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูวัว มักจะน าสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติในพ้ืนที่                               
ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ต่างๆ ทั้งยังเป็นปัญหาการขาดแคลนอาหารของสัตว์ปุา 

ตารางท่ี 26 ประเด็นปัญหาทรัพยากรปุาไม้ 

ประ เด็นปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ 

พ้ืนที่ท่ีเกิดปัญหา 
ระดับผลกระทบ
ต่อประชาชน 

(1-4) 

ระดับผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

(1-4) 

ระดับผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(1-4) 

สรุปความรุนแรง
ของปัญหา 
(1-12) 

การลักลอบตัดไม้
ท าลายปุา 

อ.บุ่งคล้าและ อ.เมืองบึงกาฬ  
(บริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูวัว 
ปุาสงวนแห่งชาติปุาดิบกะลา       
ปุาภูสิงห์  และปุาดงชมพู) 

3 3 3 9 

การบุกรุกยึดถือ
ครอบครองพื้นที่
ปุาไม้ 

บริเวณพื้นที่ โดยรอบเขตรักษา
พันธ์สัตว์ปุาภูวัว ปุาภูสิงห์และ   
ปุ าดงชมพู  อ . เมื อ งบึ งกาฬ                     
และ อ.บุ่งคล้า   

3 4 3 10 

การเลีย้งสัตว์แบบ
ปล่อยตาม
ธรรมชาติในพื้นที ่

บริเวณพื้นที่ โดยรอบเขตรักษา
พันธ์สัตว์ปุาภูวัว ปุาภูสิงห์ และ
ปุาดงชมพู อ.เมืองบึงกาฬ และ               
อ.บุ่งคล้า   

2 2 2 6 

การเผาปุา จังหวัดบึงกาฬ 2 3 3 8 
หมายเหตุ  - ระดับผลกระทบของปัญหา 
  ระดับ 1 น้อยที่สุด          ระดับ 2 น้อย    

 ระดับ 3 มาก  ระดับ 4 มากที่สุด  

 3) ภูเขา  
  “ภูวัว” ตั้งอยู่บ้านดอนจิก เลยอ าเภอบุ่งคล้า ๓ กิโลเมตรและเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร                    
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุามีเนื้อที่ ๑๘๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๑๖,๕๖๒ ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอเซกา และอ าเภอบึงโขงหลง เกือบติดพรมแดนประเทศลาว มีความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 
๑๕๐-๓๐๐ เมตร สภาพปุาส่วนใหญ่เป็นปุาเต็งรัง ปุาดิบแล้ง และปุาดิบชื้น บางส่วนเป็นสันเขาหินทราย ลานหิน
และทุ่งหญ้า 
 “ภูสิงห์ บึงกาฬ” อยู่ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ ปุาดงดิบกะลา ปุาภูสิงห์ และปุาดงสีชมพู 
เนื้อท่ีประมาณ 12,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายทอดตัวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอ
ศรีวิไลกับอ าเภอเมืองบึงกาฬ มีทรัพยากรปุาไม้ที่คงสภาพสมบูรณ์ ภูเขาหินทรายบน ภูสิงห์เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
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ทางธรณีวิทยาของเปลือกโลกในลักษณะต่างๆ เกิดการเรียงตัวของก้อนหิน เกิดหน้าผา ถ้ า กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ 
ลานหิน กระจายทั่วภูสิงห์ ท าให้เกิดความงามตามธรรมชาติลักษณะต่างกันบนภูสิงห์สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและ
พระอาทิตย์ตกในภูเดียวได้เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส าหรับ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จังหวัดบึงกาฬและกรมปุาไม้ จึงได้พัฒนาพ้ืนที่ ภูสิงห์เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ตามหลักอนุรักษ ์
   “ภูทอก” ภูเขาหินทราย ที่มีวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่
ยอดเขารวม 7 ชั้น เพ่ือเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฏิและถ้ าท่ีอยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศ
เบื้องล่างได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าในวันที่อากาศแจ่มใสอาจมองได้ไกลถึงเทือกเขาในเขตจังหวัดนครพนม 

  “ภูลังกา” มีลักษณะเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันตามแนวแม่น้ าโขง คือ ภูลังกาเหนือ ภูลังกากลาง             
และภูลังกาใต้ทอดยาวตามแนวทิศเหนือกับทิศใต้และสลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกสลับซับ ซ้อนกันพร้อมทั้ง
ทอดยาวตามแนวล าน้ าโขง มีความสูงจากระดับน้ าทะเล ที่จุดสูงสุดบนภูลังกาเหนือ สูง 563 เมตร                    
จากระดับน้ าทะเล สภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่เป็นภูเขาหินทราย โดยแบ่งชั้นหินที่ส าคัญออกเป็น 3 หมวด คือ หมวด
หินโคราช หมวดหินภูพาน และหมวดหินภูกระดึง ลักษณะดินจะเป็นดินทรายมีการพังทลายปานกลาง ภูลังกาเป็น
ต้นก าเนิดของห้วยต่างๆ หลายสาย เช่น ห้วยทรายเหนือ ห้วยซ่าน ห้วยยางนกเหาะ หวยลังกา ห้วยขาม และห้วยทรายใต้               
ซึ่งมีความส าคัญมากส าหรับราษฎรในที่ราบที่อยู่ใกล้เคียงในการท าการเกษตรกรรม และไหลลงสู่แม่น้ าโขง ที่อ าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 
  

 4) ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ แวดล้อมไปด้วยภูเขาและน้ าตกที่สวยงาม 
เช่น น้ าตกถ้ าพระ น้ าตกเจ็ดสี น้ าตกตาดชะแนน ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูววั พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิ บาล                                
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไป        
สู่เปูาหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) อันเป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ  จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์    
  1. ด้านความมั่นคง  
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ               

 วิสัยทัศน์  
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว            
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”          
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด า รงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืน               
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น              
มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโต              
ของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม            
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง            
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคง                    
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
  ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  และมีความมั่นคง         
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช            
และอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง            
เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและความ
สามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี  ความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร 
พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
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  ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน          
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน          
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ               
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้า งฐานเศรษฐกิจ และสังคม            
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก               
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแ ฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดส าคัญ                 
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง           
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์                 
ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน  ทรัพยากรธรรมชาติ                     
และสิ่งแวดล้อม  
  ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟู                 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม                 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม               
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ และยั่งยืนโดยมี
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ                      
และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโต             
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม                   
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
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  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
  เ พ่ื อให้ ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ ตามวิ สั ยทั ศน์ “ประเทศไทย                            
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”                          
และเปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน  และภายนอกประเทศ               
ในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนา กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย
ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึง
บริการพ้ืนฐานระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”                      
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถ              
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ยุทธศาสตร์ชาติ                        
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์
มีเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาดังนี้  
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ  เทคโนโลยี              
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม  และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์           
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก ่ 
  (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืนๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติ           
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล  และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
  (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่                  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต     
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บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย               
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ             
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ ได้ในคราว
เดียวกัน  
  ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเปูาหมาย               
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้ อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง                        
มีทักษะ ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น                    
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกร                            
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปูาหมายการพัฒนา            
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่ วมคิดร่ วมท า เ พ่ือส่ วนรวม การกระจายอ านาจ                             
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม  และสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน  และสังคมให้นานที่สุด                  
โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ          
อย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                   
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่              
ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล                      
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบ  
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต                  
ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมาย
ต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่ 
การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม                 
ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
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 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง  ๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจ             
และสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์    
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง          
มีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย           
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ  และแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ              
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  

 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมาย              
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด  
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้               
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได ้ 
  ๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ 
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี 
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี  ระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
  ๓. กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ          
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
  SDGs คือ หลังจากเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals –
MDGs) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น                      
องค์การสหประชาชาติ จึงจัดท าเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) 
ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน  
และสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะท าส าเร็จได้ภายในปี 2030 
  การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความ 
ต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง (Brundtland 
Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
(environmental protection) และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก สหประชาชาติรวม 193 
ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน  
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  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เปูาหมาย ประกอบไปด้วย 169 เปูาหมายย่อย (SDG 
Targets) ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก ่ 
  1. การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย  
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  2. สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกปูองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                    
และสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป  
  3. เศรษฐกิจและความม่ังคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี                        
และ สอดคล้องกับธรรมชาติ  
  4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีสังคมที่สงบสุข            
และไม่แบ่งแยก  
  5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ชาติ  เรื่องเปูาหมาย SDGs กับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มีความเชื่อมโยงกันจากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่กล่าวถึงตอนต้น ชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติมีเปูาหมายระยะยาวมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนา           
ที่ยั่ งยืนส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะเป็นแผนที่ เชื่อมโยงถ่ายโยงจากยุทธศาสตร์                          
และเปูาหมายระยะยาว มาสู่แผนด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาทุกระยะ 5 ปี สิ่งที่ต้องเน้นย้ า คือ ยุทธศาสตร์
ชาติต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติ ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดท า ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เขียน            
ไว้ชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ อยู่ในมาตราที่ 65 วรรคสอง คือ “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ                         
ต้องมีการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย”  

 2)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64)  

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหาร                      
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒                           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                   
ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

    และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
  การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการ  
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
แผนหลัก เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างรวมถึงการจัดท าค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตที่ผ่าน
มา                จึงมีลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างรอบด้าน (Comprehensive 
Plan) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าขอ  
งบประมาณให้เชื่อมโยงสนับสนุนเปูาหมายของแผนฯ การพัฒนาประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา  จึงให้
ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเปูาหมายของมิติการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้การ  บรรลุผลตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาแต่ละมิติในท้ายที่สุดจะบูรณาการผลรวมที่เกิดขึ้นและท าให้ประเทศ บรรลุเปูาหมายใน
ภาพใหญ่ภายใต้แผนฯ                 ที่ก าหนดขึ้นได ้ 

  เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)  
สิ่งท่ีต้องท า เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายดังกล่าว  
 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และหมุด
หมาย มีดังนี้  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
   - มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง  
   - เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  
   - มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสม อาทิแหล่งน้ า และ 
       ระบบโลจิสติกส์  
   - เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 40  
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่เน้น คุณค่าและความยั่งยืน  
   - มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า และความยั่งยืน  
   - มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักเท่ียว 
     เที่ยวคุณภาพ  
   - รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย  
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟูาของอาเซียน  
   - มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะแรงงาน อย่างต่อเนื่อง  
   - ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟูาภายในประเทศเพ่ิมขึ้น และมีสถานีอัดประจุไฟฟูา         
       ที่เพียงพอ และครอบคลุม  
   - มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน  
 หมุดหมาย 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
   - มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม  
        และการส่งเสริมสุขภาวะ 
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    - ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง  
   - ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม     
                 ต่อผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ  
 หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
   - กฎระเบียบ กระบวนการนาเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ              
     ส่งเสริมศักยภาพ เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์  
   - โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ  
       ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล  
 หมุดหมายที่ 6  ไทยเป็นฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน   
   - เทคโนโลยีความรู้และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการ  
       พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   - มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล  
   - มีระบบเฝูาระวังและปูองกันการโจมตีทางไซเบอร์ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

 2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  
 หมุดหมายที่ 7  ไทยมSีMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และส ามารถแข่งขันได้  
   - การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้าระหว่าง SMEs และธุรกิจ 
     ขนาดใหญ่  
   - SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
   - SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
   - วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลัก ของภูมิภาคท่ีมีความเจริญ ทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่  
   - ความเหลื่อมล้าเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา 
     เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท    
   - พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร
     ต่อสิ่งแวดล้อม          
   - อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  
 หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน มีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 
   เหมาะสม  
   - คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือ แบบมุ่งเปูา และฐานข้อมูลที่สามารถ 
     ระบุคนจน และปัญหา  
   - นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริม การกระจายรายได้  
   - ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง  
   - เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษา ในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ  
   - ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม  
 3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน  
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
   - ขยะและน้ าเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  
   - พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก ส าหรับการผลิตไฟฟูาของประเทศ   
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   - ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าได้รับการสนับสนุน          
     ทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค 
 หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
     ภูมิอากาศ          

   - พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง    
   - ปุาและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์       
   - ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพ 
     ที่สูงขึ้น          
   - เปูาหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของ 
     การวางแผนพัฒนาพ้ืนที่        
   - ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ   

 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  
 หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ                
     พัฒนาแห่งอนาคต  
   - ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญ และเอ้ือต่อการสร้างสังคม 
     แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   - สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย  
   - กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัยได้มาตรฐาน     
   - นโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้สังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบฐานข้อมูล  
     การจัดการกาลังคนมีประสิทธิภาพ       
   - สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง        
   - ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ        
   - โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการคลัง    
   - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็ม 
       รูปแบบ  
   - กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  
   - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ  

  13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน  
  หมุดหมายที่ 1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
  หมุดหมายที่ 2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า  
  หมุดหมายที่ 3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟูา  
  หมุดหมายที่ 4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร  
  หมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์  
  หมุดหมายที่ 6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล  
  หมุดหมายที่ 7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  
  หมุดหมายที่ 8 พ้ืนที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่  
  หมุดหมายที่ 9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม  
  หมุดหมายที่ 10 เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ า  
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  หมุดหมายที่ 11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  หมุดหมายที่ 12 ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
  หมุดหมายที่ 13 ภาครัฐสมรรถนะสูง 

 3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย        
และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม                
ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือ                 
ใช้ความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ               
ภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน า ความรู้                             
ทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน         
ในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ              
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ  ของประเทศ                  
ได้ในระยะยาว  

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค  ลุ่มแม่น้ าโขง”  

  วัตถุประสงค์  
  เ พ่ือแก้ปัญหาปัจจัย พ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้ เ อ้ือต่อการประกอบอาชีพการด า รงชีพ                  
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สู งอายุ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง                     
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
  เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน 
ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
  เ พ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ                       
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง                 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  เป้าหมาย  
  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ  
       ชีวิตอย่างยั่งยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ  
       ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่     
      เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
      (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

 2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มท่ี 1 
  (หนองคาย หนองบัวล าภู เลย อุดรธานี และ บึงกาฬ) 

 วิสัยทัศน์  
  “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล  
   ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  
  (1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
  (2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว  
  (3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  (4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด  
  (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
  (2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
  (3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
   (4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   (5) รายได้จากการท่องเที่ยว  
  (6) ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
  (7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  
  (8) ร้อยละของสัดส่วนพ้ืนที่ปุาต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  
  (9) ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI)  

 ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง  
  ประเด็นการพัฒนาที ่3  การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคณุภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเทา่เทียม  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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 3. แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รอบปี พ.ศ.๒๕๖๖ 
  จังหวัดบึงกาฬได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ รอบปี พ.ศ. 256๖               
มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔ ผลจากการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายใน              
และสภาวะแวดล้อมภายนอก ผนวกกับข้อมูลระดับนโยบายต่างๆของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆในระดับพ้ืนที่              
และภูมิภาคแล้ว จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐             
รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้  

 วิสัยทัศน์ 
     “เมืองยางพารา การเกษตรก้าวหน้า ประตูการค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง” 

 

 พันธกิจ  

  ๑. พัฒนายกระดับการผลิต การแปรรูปยางพารา การเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโต 
    ของเมืองชายแดนและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การบริการ และการลงทุน 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม  
4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย 

 

       เป้าประสงค์ 
  เพ่ิมรายได้จากภาคการเกษตร การค้า การบริการ การลงทุน และการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและการแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร 
   ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ 
       นวัตกรรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาด 
   2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร 
   ๓. ส่งเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน    
   1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และโลจสิติกส์ เพ่ือรองรับการ 
       เจริญเติบโตของเมืองชายแดน และเชื่อมโยงการค้า การบริการ และการลงทุน 
   ๒. บูรณาการความร่วมมือด้านการค้าการบริการ การลงทุน การท่องเที่ยว กับประเทศ 
       เพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
   ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงานทดแทน  
   ๔. พัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการการตลาดสินค้า และการบริการ     
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  ๑. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
  2. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว        
  ๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง       

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคน ชุมชน และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
  ๑. พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุข 
      สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
  ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การบูรณาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดน และ
      การปูองกันปราบปรามภัยคุกคามด้านความม่ันคง 
  ๓. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการตามแนวพระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างกลไกการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
  2. พัฒนาและส่งเสริมการบริการประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเมือง    
                อัจฉริยะ (Smart City) 
จุดเน้นหนักการพัฒนาจังหวัด  
    5.๑ ศูนยก์ลางการผลิตและแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรม                    
        ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  
  5.๒ ส่งเสริมการค้า และการลงทุนชายแดน  
  5.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง  
ค่านิยม 
  บึงกาฬ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” 
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 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์  “ท้องถิ่นน่าอยู่ การท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ   
  พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค   
                         ระบบสาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมอืงให้ได้มาตรฐาน        
    มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ  
               ของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ ๒   ส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชน 
              ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ ๓   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
             ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่ ๔   พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจน 
              อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

  พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ 
             วางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
              ในการบริหารงานและงบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และ  
                      ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข  
    ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงานการพัฒนา มี 12 แผนงาน ดังนี้ 

    1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    
    2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน        
    3. แผนงานการศึกษา    
    4. แผนงานสาธารณสุข    
    5. แผนงานสังคมสงเคราะห์    
    6. แผนงานเคหะและชุมชน    
    7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    9.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    10.  แผนงานการเกษตร 
    11.  แผนงานการพานิชย์ 

    12.  แผนงานงบกลาง 
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 2.2 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 วิสัยทัศน์ “บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข” 

 พันธกิจ 
  พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค  
                       ระบบสาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐาน          
             มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ 
             ของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ ๒   ส่งเสริมการเกษตร สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัว  
              และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญา  
              เศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ ๓   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
             ที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่ ๔   พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจน 
             อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

  พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
              การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความ 
              โปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
    2. แผนงานเคหะ และชุมชน 

  เป้าประสงค์  
            1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

             2.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 
  ตัวช้ีวัด 
   จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ร้อยละของการด าเนินงานตามผัง 
  เมืองที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 

  กลยุทธ์ 
   1. การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
   2. การพัฒนางานด้านการสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

 3. การพัฒนางานด้านผังเมือง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
            1. แผนงานการเกษตร 

2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
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4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
7. แผนงานการพาณิชย์ 

  เป้าประสงค์ 
    1. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง 
        2. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึงบริการได้ 
                  โดยสะดวก 
    3. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร 
  ตัวช้ีวัด   
    1.  จ านวนชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 50 
    2.  ร้อยละ 50 ของความส าเร็จด้านการศึกษา  สาธารณสุข  
    3.  จ านวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
  กลยุทธ์ 
    1. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
    2. การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
      3. การพัฒนาด้านการศึกษา 
      4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      5. การพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 
         ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
3. แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 

  เป้าประสงค์ 
    1. การท่องเที่ยวมีศักยภาพ 
    2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด   
    1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการท่องเที่ยว ร้อยละ 50 
    2. จ านวนชุมชนที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 50 
  กลยุทธ์ 
    1. การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
    2. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    3. การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
    4. การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการบ ารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ                       
         และสิ่งแวดล้อม 
    5. การคุ้มครองดูแลรักษา  ดิน  น้ า  และปุา 
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           ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 
             1. แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  เป้าประสงค์ 
    1 .  ระบบการศึ กษาและสาธ ารณสุ ข ได้ ม าตรฐ าน ประชาชน เข้ า ถึ ง                    
         มีการอนุรักษว์ัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวช้ีวัด 
    1. จ านวนประชากรที่ได้รับการพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม  
             ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   ที่เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 
  กลยุทธ์ 
    1. การพัฒนางานด้านส่งเสริมการสืบทอด  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      2 . ก า ร พั ฒ น า ง า น ด้ า น อ นุ รั ก ษ์ ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม  จ า รี ต ป ร ะ เ พ ณี                         
        และวัฒนธรรม 
      3. การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงโบราณสถาน  โบราณวัตถุ             
        ในพ้ืนที ่
 
           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป          
2. แผนงานงบกลาง 

  เป้าประสงค์ 
    1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
    2. การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
    3. ระบบการบริหารการเงิน การคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส ตรวจสอบ 
  ตัวช้ีวัด 
    1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนรว่มในการพัฒนา ร้อยละ 60 
    2. จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ  50 
    3. จ านวนหน่วยงานราชการที่ได้มาตรฐานด้านการเงิน การคลัง ร้อยละ 60 
  กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาขีดความสามารถ  สมรรถนะ  บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับ 
                   การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

 2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการท างาน โดยใช้  
                   เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 3. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง                 
        ส่วนท้องถิ่น 

 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ 
 5. การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
 6. การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)   

                       ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
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  ค่าเป้าหมาย 
    ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
     2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  
    ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
    ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
    ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    ๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะ 
                 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน              
                 และเศรษฐกิจ  
    ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน                  
                 ในการพึ่งตนเอง 
    ๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
    ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม               
                 จากทุกภาคส่วน 
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 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

53 
2.3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นและจังหวัดบึงกาฬ             
โดยการท า SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้ 

 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 

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

13. มีพ้ืนที่ชุ่มน้ าโลก 2 แห่ง คือ  บึงโขงหลง และหนองกุดทิง   
14. เป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรมและการจ้างงาน 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

54 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การคมนาคมอยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบขนส่งคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียง          

และภายในจังหวัดยังไม่มีความสะดวก  ถนนแคบ  ความปลอดภัยทางถนน และระบบขนส่ง
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 

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

3. ขาดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (น้ ายางพาราบนถนน, น้ าเสีย, กลิ่นเหม็น          
และมลพิษจากโรงงานยางพารา) 

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

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

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

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

 22.  สินค้าอุปโภค - บริโภค มีราคาแพงยังขาดการควบคุมราคาสินค้า ท าให้เกิดช่องว่างระหว่าง        
       ผู้มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึง            
       ราคาค่าที่ดินที่สูง 
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 2) การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

โอกาส (Opportunity) 
1.  มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว

ของจังหวัด 
2. การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 

             3.  การท าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม และการจ้างงาน    
3. ความก้าวหน้าทาง IT 
4. ประเทศเพ่ือนบ้านมีบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่ใกล้เคียงกัน ท าให้สะดวกในการสื่อสาร 
5. นโยบายของรัฐบาล จัดสรรงบประมาณลงสู่เศรษฐกิจรากฐานผ่านโครงการต่างๆ เพ่ิมก าลังซื้อ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดสินค้าใหญ่ข้ึน และการซื้อขายมากขึ้น 
7. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
8. มีพฤติกรรมนิยมบริโภคสินค้าไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการศึกษา สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในการพัฒนา

ด้านการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
11. บึงกาฬมีโครงการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน (สปป.ลาว)  
ภัยคุกคาม(Threats) 
1. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดแนวชายแดนที่ยาวมาก จึงเป็นจุด

น าเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
2. สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพืชเศรษฐกิจเสียหาย 
3. กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ 
4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสินค้าใน   
    กลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสามโดยเฉพาะจีน ที่มีต้นทุนต่ ากว่าจะแย่งส่วนแบ่งตลาด
    สินค้าไทยมากขึ้น 
5. ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
6. การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 
7.  วิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค และประเทศ 
8. ปัญหาสุขภาวะ (โรคติดต่อ)  
9.  การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

56 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

       3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

กองช่าง องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะ 
และชุมชน 
- ไฟฟูาและถนน 
- สวนสาธารณะ 

แผนงานเคหะ และชุมชน กองช่าง 

๒. ส่งเสริมการเกษตร 
พัฒนารายได้ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- ส่งเสริมการเกษตร 
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และ
ปุาไม ้

แผนงานการเกษตร กองช่าง 

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา 
- ระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
- ระดับมัธยมศึกษา 
- ศึกษาไม่ก าหนดระดับ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

- บริหารงานท่ัวไปเกีย่วกับ
สาธารณสุข 
- โรงพยาบาล 
- บริการสาธารณสุข และ
งานสาธารณสุขอ่ืน 
- งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลดัฯ 
กองสาธารณสุข 

- บริหารงานท่ัวไปเกีย่วกับ
สังคมสังเคราะห ์
- สวัสดิการสังคม และสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลดัฯ 
กองสาธารณสุข 

- บริหารงานท่ัวไป 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดัฯ 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

ส านักงาน
เลขานุการ อบจ. 



 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

  

- บริหารทั่วไปเกีย่วกับการ  
รักษาความสงบภายใน 

- เทศกิจ 

-ปูองกันภัยฝุายพลเรือน และ
ระงับอัคคีภัย 

แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน 

 

ส านักปลดัฯ 
กองช่าง 

องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 

  
- กิจการสถานธนานุบาล 

- กิจการประปา 

- ตลาดสด - โรงฆ่าสัตว ์

แผนงานการพาณิชย์ ส านักปลดัฯ 

กองสาธารณสุข 

  3. การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการเกษตร 

- งานอนุรักษ์แหล่งน้ า  
และปุาไม ้

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลดัฯ 
กองช่าง 

  - บริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา 

- ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

ฃ 

กองช่าง 

  - งานกีฬา และนันทนาการ 

- วิชาการ วางแผนและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

แผนงานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

 

4. ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

- งานกีฬา และนันทนาการ 

- วิชาการ วางแผนและส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 

แผนงานการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

กองการศึกษาฯ  

5. การพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

- บริหารงานท่ัวไป 

- วางแผนสถิติ และวิชาการ 

- บริหารงานคลัง 

แผนงานบริหาร         
งานท่ัวไป 

ส านักปลดัฯ 

กองยุทธศาสตร์ฯ 
กองคลัง 

กองพัสดุฯ 

    หน่วยตรวจสอบ 

 

  - การช าระหนี้เงินกู ้และ
ดอกเบี้ย  
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
- เงินส ารองจ่าย  
- เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ  
- บ าเหน็จ/บ านาญ ฯลฯ 

แผนงานงบกลาง กองคลัง 

 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 41 ด้าน 17 แผนงาน 
2 ส านัก 
7 กอง         

1 หน่วยตรวจสอบฯ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 

 
 
 

 
52

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

  (มี ๖ ยุทธ) 

ด้านความมัน่ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพืน้ที่

เศรฐกจิ 

การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้้า
ในสังคม 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

(มี 4 ยทุธ) 
 

เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันกับภาค
เศรษฐกิจในพื้นที่ 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่ม

แม่น้้าโขง 

การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับ
อย่างเท่าเทียมคุณภาพชีวิตในทุก

ช่วงวัย 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 
(มี 5 ยทุธ) 

 
 

ย.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ยางพาราครบวงจรและพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 
 

ย.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการค้าและการลงทุน 
 

ย.3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และพลังงานอย่างยั่งยืน 
 

ย.4 การพัฒนาคน สังคม และ
ความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
และอบจ.บึงกาฬ 

(มี 5 ยทุธ) 
 
 

ย.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ย.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน 

 

ย.2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ 
และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ย.5 การพัฒนายกระดับ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ย.4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถ่ิน 

การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ

และอย่างยั่งยนื
สิ่งแวดล้อม เพื่อการ

พัฒนา 

ย.5 พัฒนาและยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

ย.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
 

ย.2 ส่งเสริมการเกษตร          
พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ย.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว                      
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ย.4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี             
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา 

ย.5 การพัฒนายกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 



 

 

 



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)

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 855 3,110,397,350 837 2,109,726,350 832 2,062,026,351 2 3,000,000 819 1,928,964,353 3,345 9,214,114,404 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 116 278,500,000 116 278,500,000 116 278,500,000 96 210,500,000 96 210,500,000 540 1,256,500,000 

รวม 971 3,388,897,350 953 2,388,226,350 948 2,340,526,351 98 213,500,000 915 2,139,464,353 3,885 10,470,614,404 
ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้
และคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.1 แผนงานการเกษตร 80 340,400,000 80 340,400,000 65 213,900,000 51 63,900,000 51 63,900,000 327 1,022,500,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 25 38,565,300 25 38,565,300 25 38,565,300 25 38,565,300 25 38,565,300 125 192,826,500 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 7 16,500,000 7 16,500,000 7 16,500,000 7 16,500,000 7 16,500,000 35 82,500,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 3,500,000 4 3,500,000 3 2,500,000 3 2,500,000 3 2,500,000 17 14,500,000 
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 25 35,410,000 25 35,410,000 25 35,410,000 25 35,410,000 25 35,410,000 125 177,050,000 
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 5,950,000 8 5,950,000 8 5,950,000 8 5,950,000 8 5,950,000 40 29,750,000 
2.7 แผนงานการพาณิชย์ - - 

รวม 149 440,325,300 149 440,325,300 133 312,825,300 119 162,825,300 119 162,825,300 669 1,519,126,500 
ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร 14 13,400,000 14 13,400,000 14 13,400,000 14 13,400,000 14 13,400,000 70 67,000,000 
3.2 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา - - 
3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 5 2,400,000 5 2,400,000 5 2,400,000 5 2,400,000 5 2,400,000 25 12,000,000 

รวม 19 15,800,000 19 15,800,000 19 15,800,000 19 15,800,000 19 15,800,000 95 79,000,000 

ยทุธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 รวม 5 ปีป ี2570ป ี2569

บัญชสีรปุโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

หน้า 58 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



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)

ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 95 119,303,000 

รวม 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 19 23,860,600 95 119,303,000 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบรหิารจดัการภาครฐั
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 34 118,650,000 34 118,650,000 33 108,650,000 33 108,650,000 33 108,650,000 167 563,250,000 
5.2 แผนงานงบกลาง - - 

รวม 34 118,650,000 34 118,650,000 33 108,650,000 33 108,650,000 33 108,650,000 167 563,250,000 
รวมทัง้สิ้น 1,192 3,987,533,250 1,174 2,986,862,250 1,152 2,801,662,251 288 524,635,900 1,105 2,450,600,253 4,911 12,751,293,904 

ยทุธศาสตร์
ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ปี

หน้า 59 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ผ.02

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนมว่ง หมู9่       
ต าบลหนองพนัทา - บา้นโคกสะอาด หมู ่7  ต าบลโซ่     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5,000  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนสมบรูณ์ หมู ่13    
 ต าบลตูม - บา้นโคกสะอาด หมู ่7  ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยลึก หมู่1        
ต าบลหนองพนัทา - บา้นโนนปา่บาก หมู่6  ต าบลบวัตูม   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

4 โครงการกอ่สร้าง คสล.สายบา้นหนองโด หมู6่  ต าบลค าแกว้
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นทา่ศรีชมชืน่ หมู่2  ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 3,200,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนเสียด หมู4่      
ต าบลค าแกว้ - บา้นซ าบอน หมู6่ ต าบลเหล่าทอง        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 4,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทา่เรือ หมู่5        
ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นทา่ศรีชมชืน่ หมู่2      
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม. ยาว   3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 4,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนค าสอน หมู1่   
ต าบลเหล่าทอง - บา้นโนนสวาง หมู3่  ต าบลถ้ าเจริญ   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  5,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

ภายในจังหวัดบึงกาฬ 
                                     ก . ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
                                     ข . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานการผังเมอืง การบรหิารจดัการน้้า และสง่เสรมิพลงังานทดแทน
                                     ค . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

หน้า 60 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแวง หมู2่      
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นปทมุรัตน ์หมู่8      
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 5,000,000 4,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

9 โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส.สายบา้นโนนศรีสง่า หมู่
17 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นดงหมอ้ทอง
 ม.2 ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 1 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทองหลาง หมู7่      
ต าบลเหล่าทอง -  บา้นโซ่ หมู่1  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม. ยาว 5,000  ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

11 โครงการกอ่สร้างสะพานล าหว้ยค ามดิ บา้นทา่ค ามดิ หมู1่1  
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -                
บา้นทา่ค าบง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่ประชาชนสะดวกในการสัญจร
ไปมาและปลอดภยั

กวา้ง 7 ม. ยาว 15 ม.      
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรไปมาหรือขายสินค้า
การเกษตร

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก 2149  บา้นซ าบอน  
หมู6่  ต าบลเหล่าทอง -  บา้นโนนสวาง หมู3่  ต าบลถ้ าเจริญ
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก 3058                 
บา้นหนองพนัทา หมู6่  ต าบลหนองพนัทา - บา้นโนนอดุม 
หมู3่  ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก 4505  บา้นเหล่าทอง 
หมู4่  ต าบลเหล่าทอง -  บา้นโนนสวาง หมู3่  ต าบลถ้ าเจริญ
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว  3,000 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

15 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.สาย บก 2047  แยกทางหลวง
เฝ้าไร่ อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย -  บา้นโนนอดุม หมู่3 
 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ าบอน หมู6่         
ต าบลเหล่าทอง - บา้นหนองโด หมู6่  ต าบลค าแกว้      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,000 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 61 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลาง หมู6่       
ต าบลศรีชมภ ู-  บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู ่7 ต าบลถ้ าเจริญ        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,600 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทองหลาง หมู7่       
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นหนองแวงใน หมู7่    
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,400 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

19 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าไผ่ หมู่3          
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นหนองไฮ หมู8่       
ต าบลโนนสวา่ง  อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.     
 หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 1,500,000 - - 1,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

20 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสามแยกศรีชมภ ูหมู9่  
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองดินด า หมู6่     
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

21 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลางสามคัคี หมู1่4 
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นหนองดินด า หมู6่     
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

22 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ าบอน หมู6่         
ต าบลเหล่าทอง -  บา้นโนนสะแบง  หมู2่   ต าบลค าแกว้   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนงาม หมู1่5      
ต าบลศรีชมภ ู อ าเภอโซ่พสัิย  -  บา้นทุง่รวงทอง  หมู9่    
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

24 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสามคัคี หมู่12  
ต าบลค าแกว้ - บา้นทองหลาง หมู ่7 ต าบลเหล่าทอง     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

25 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีนาวา  หมู5่       
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นดอนแกว้ หมู่5      
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 62 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

26 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแวงประชาสรรค์ 
หมู8่  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นโนนสวา่ง หมู่1  
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

27 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโคกกระแช   หมู8่         
ต าบลถ้ าเจริญ -  บา้นนาวงสุ่ม หมู1่  ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.  ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

28 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นศรีนาวา  หมู5่     
ต าบลถ้ าเจริญ -  บา้นหว้ยเนยีม หมู่10  ต าบลค าแกว้    
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

29 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสามแยก ศรีชมภ ูหมู9่  
ต าบลศรีชมภ ู-  บา้นทรัพยอ์ดุม หมู่11  ต าบลถ้ าเจริญ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม. ยาว  3,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสามคัคี หมู่12  
ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นช าบอน ม. 6          
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 5,500 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นชมภพูร หมู1่1      
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นโปง่ไฮ หมู่5            
ต าบลสมสนกุอ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

32 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นอา่งทอง  หมู2่      
ต าบลโซ่ - บา้นทองหลาง หมู7่  ต าบลเหล่าทอง           
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว  5,000 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

33 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นซ าบอน หมู6่        
ต าบลเหล่าทอง -  บา้นหนองโด หมู6่  ต าบลค าแกว้     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม. ยาว  4,000  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นคลองทพิย ์หมู2่     
ต าบลเหล่าทอง -  บา้นหว้ยลึกเหนอื หมู่2                  
ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  6,500  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 63 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

35 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นคลองทพิย ์ม.๒      
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นปทมุรัตน ์ม.๘    
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500  ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

36 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นถ้ าเจริญ  หมู่1     
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นแสงอรุณ หมู7่  ต าบลศรีชมภ ู      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 4,000,000 - - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแวง  หมู2่     
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นปทมุรัตน ์หมู่8      
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ าบอน หมู6่         
ต าบลเหล่าทอง - บา้นโนนสามคัคี หมู่12  ต าบลค าแกว้ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม. ยาว  4,500  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

39 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทองหลาง หมู ่7      
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวงใน หมู ่ 7
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม.ยาว  5,200 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

40 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกระแช หมู8่     
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นค าไผ่ หมู่3  ต าบลศรีชมภ ู         
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว  6,400  ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 9,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนางวงสุ่ม  หมู1่     
ต าบลค าแกว้ - บา้นศรีนาวา หมู5่    ต าบลถ้ าเจริญ      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว   4,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนค าสอน  หมู1่   
ต าบลเหล่าทอง - บา้นคลองทพิย ์ หมู่2  - บา้นโนนสวางใต้ 
หมู1่0  ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

43 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าแวง   หมู8่       
ต าบลค าแกว้ - บา้นซ าบอน หมู6่  ต าบลเหล่าทอง       
อ าเภอโซ่พสัิย    จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 64 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

44 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทองหลาง หมู ่ 7     
ต าบลเหล่าทอง  - บา้นโนนสวางใต้ หมู่10  ต าบลถ้ าเจริญ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นอสิานพฒันา หมู1่6  
ต าบลโซ่ - บา้นซ าบอน หมู6่  ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

46 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นสามแยกศรีชมภ ูหมู9่ 
  -  บา้นค าไผ่ หมู่3  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย          
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

47 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองนาดี หมู8่     
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นนาดี    
ต าบลนาดี อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

48 โครงการกอ่สร้างสะพานบา้นโนนประเสริฐ หมู5่           
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นคลองเค็ม หมู่6          
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาด กวา้ง 8 ม. ยาว 20 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

49 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นอสิานพฒันา ม. 16  
ต าบลโซ่ -  บา้นค าแวง หมู8่  ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5.00 ม. ยาว  3,000
ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

50 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นค าไผ่ หมู3่  -       
บา้นโนนประเสริฐ หมู ่5 ต าบลศรีชมภ ู -                    
บา้นหนองแวงประชาสรรค์ หมู8่  ต าบลศรีชมภ ู         
อ าเภอโซ่พสัิย   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5.00 ม. ยาว  3,000
ม.หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

51 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่สวาท  หมู9่  ต าบลโซ่
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นดงหมอ้ทอง         
ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

52 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนวทิยา หมู1่4   
ต าบลบวัตูม -  บา้นโคกสะอาด หมู7่  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 65 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองนาดี หมู8่     
ต าบลบวัตูม - บา้นโคกสะอาด หมู ่7  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนแกว้ หมู4่       
ต าบลหนองพนัทา - บา้นโนนปา่บาก หมู่6  ต าบลบวัตูม     
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนน โพธิศ์รี หมู่10  
ต าบลหนองพนัทา - บา้นศรีอบุล หมู่3  ต าบลเหล่าทอง 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพนทอง หมู3่       
ต าบลหนองพนัทา -  บา้นโนนปา่บาก หมู่6  ต าบลบวัตูม 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

57 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นปา่ไร่  หมู่8          
ต าบลหนองพนัทา -  บา้นโนนอดุม หมู่3  ต าบลบวัตูม        
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

58 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นบา้นโคกกลางพฒันา 
หมู1่3  ต าบลศรีชมภ ู-  บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู ่7          
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.      
  หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน
 อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

59 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยสะอาด หมู ่9  
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิยจงัหวดับงึกาฬ - บา้นถ้ าเจริญ  
หมู ่1  ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  1,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

60 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล.ถนนสาย บา้นปา่ไร่   
หมู ่8  ต าบลหนองพนัทา - โนนปา่บาก หมู6่  ต าบลบวัตูม 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

จ านวน 3 ชอ่งๆละ 
2.40x2.40 ม. ยาว 6 ม. ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

700,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก 
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองนาดี หมู8่  
ต าบลบวัตูม - บา้นหว้ยทราย หมู ่8  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 66 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนปา่บาก หมู6่  
ต าบลบวัตูม -  บา้นปา่ไร่ หมู่8  ต าบล หนองพนัทา     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

63 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย    
บา้นหว้ยทราย หมู8่  และ บา้นทรายทอง หมู1่5  ต าบลโซ่  
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -  บา้นนาเหวอ่ หมู่2       
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6  ม.  ยาว  6,000 ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

64 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลาง สามคัคี หมู1่4
  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นนาล้อม หมู่7      
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว   3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

65 โครงการกอ่สร้างศูนยส์กดัยาเสพติด อ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้สีถานทีป่ฎบิติังานด้าน
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด
อยา่งเหมาะสม

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ - 2,000,000 - - - มศูีนยส์กดั
ยาเสพติด

ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ปราบปรามยาเสพติดจาก
สังคมอยา่งทัว่ถงึ

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

66 โครงการซ่อมสร้างถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย    
บา้นโคกสะอาด หมู7่  ต าบลโซ่  - บา้นโนนอดุม หมู่3  
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

67 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นโคกกลาง หมู6่    
ต าบลศรีชมภ ู-  บา้นถ้ าเจริญ หมู่1  ต าบลถ้ าเจริญ        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.     
 หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนชาด หมู4่  ต าบลโซ่
 -   บา้นค าแวง หมู8่  ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย         
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.  ยาว  4,500 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกสะอาด หมู7่    
ต าบลโซ่ -  บา้นโนนอดุม  หมู่3   ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย 
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.  ยาว  4,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 67 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

70 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้น โนนประเสริฐ หมู5่  
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นคลองเค็ม หมู่6      
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ยาว 3,000 ม.       
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

71 โครงการขยายผิวจราจร คสล.บา้นโนนศรีสง่า หมู่17      
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโนนต้อง หมู่4  
ต าบลนาดี อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้งขา้งละ 1  ม.  ยาว  
5,000 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทรายทอง หมู1่5    
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -   สะพานขา้มล าน้ า
สงคราม บา้นขีเ้หล็ก หมู่1  ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นมว่ง
 จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว  3,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนภดิูน หมู่6  ต าบลโซ่
  อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5 
ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว  3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนศรีสง่า หมู่17 ต าบลโซ่ 
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นโนนต้อง  หมู่4      
ต าบลนาดี  อ าเภอเฝ้าไร่  จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  5,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

75 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย          
บา้นโคกสะอาด  หมู7่ ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย          
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นโนนมว่ง หมู่9  ต าบลหนองพนัทา

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6   ม. ยาว   3,000 ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลางสามคัคี หมู1่4
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นนาล้อม  หมู่7        
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

77 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าไผ่ หมู่3          
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย  -  บา้นนาล้อม หมู่7      ต าบล
หนองเลิง   อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

78 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิ ์ หมู่2 ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นสมสนกุ หมู่4        
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 68 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิ ์ หมู่2 ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นปทมุรัตน ์หมู่8      
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

80 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิ ์ หมู่2 ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นหนองแวง หมู2่     
ต าบลถ้ าเจริญ   อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

81 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นโพธิ ์หมู2่ ต าบลศรี
ชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสมสนกุ หมู่4 ต าบลสมสนกุ       
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

82 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นค าไผ่ หมู3่         
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นขีเ้หล็กนอ้ย  หมู ่7 ต าบลถ้ าเจริญ    
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

83 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกระแช หมู1่2   
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นนาวงสุ่ม
 หมู่1 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,750,000 3,750,000 - 3,750,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

84 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง         
บก.ถ 24 - 004 บา้นโนนภดิูน - หว้ยสงคราม ต าบลโซ่      
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 335 ม.       
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 1,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

85 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย บา้นถ้ าจนัทร์ หมู1่2 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหว้ยกกต้อง หมู่1      
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

86 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บา้นโพธิ ์หมู่2         
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นโปง่ไฮ หมู่5 ต าบลสมสนกุ
 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

87 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บา้นค าไผ่ หมู่3        
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นโคกกระแช หมู8่      
ต าบลถ้ าเจริญ   อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 69 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

88 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโคกกลาง หมู6่     
ต าบลศรีชมภ ู - บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู ่7 ต าบลถ้ าเจริญ   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

89 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าไผ่ หมู่3 ต าบลศรีชมภู
  - บา้นโคกกระแช หมู8่  ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 7,000 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

90 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนภดิูน หมู่6       
ต าบลโซ่พสัิย อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -                
บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5 ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง 
  จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

91 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นอสีานพฒันา หมู1่6  - 
บา้นอา่งทอง หมู2่  ต าบลโซ่พสัิย อ าเภอโซ่พสัิย        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

92 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยลึกเหนอื หมู่2 
ต าบลหนองพนัทา  อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวงใน หมู7่ 
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

93 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย          
บา้นโซ่  หมู่1  ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  -    
 บา้นทองหลาง  หมู7่  ต าบลเหล่าทอง  อ าเภอโซ่พสัิย   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6   ม. ยาว  4,000 ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

94 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพนทอง หมู3่       
ต าบลหนองพนัทาอ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นโนนค าสอน หมู1่  
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 2,500 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

95 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยสะอาด หมู4่    
ต าบลถ้ าเจริญ  - บา้นถ้ าเจริญ หมู่1 ต าบลถ้ าเจริญ      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

96 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลาง หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ู - บา้นถ้ าเจริญ หมู่1 ต าบลถ้ าเจริญ       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 70 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

97 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ าบอน หมู6่         
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นศรีอดุม หมู่3       
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

98 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเหล่าทอง หมู4่       
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นโนนสวา่ง หมู่1     
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 10,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 10,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

99 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนภดิูน หมู่6  -      
บา้นโคกสะอาด หมู7่ ต าบลโซ่พสัิย อ าเภอโซ่พสัิย        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

100 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกระแช หมู1่2  
ต าบลถ้ าเจริญ  - บา้นนาวงสุ่ม หมู1่  ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 8,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

101 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโคกกลาง หมู6่     
ต าบลศรีชมภ ู - บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู่7  ต าบลถ้ าเจริญ   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

102 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าไผ่ หมู่3 ต าบลศรีชมภู
  - บา้นโคกกระแช หมู8่  ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 7 กม.       
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

103 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย        
บา้นอสิานพฒันา  หมู่16 ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย      
จงัหวดับงึกาฬ  -  บา้นค าแวง  หมู8่  ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6   ม. ยาว   5,000 ม.
 หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

104 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นอสีานพฒันา หมู1่6  - 
บา้นอา่งทอง หมู2่  ต าบลโซ่พสัิย อ าเภอโซ่พสัิย        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5 กม.       
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

105 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย          
บา้นโนนมว่ง  หมู่9  ต าบลหนองพนัทา  อ าเภอโซ่พสัิย      
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นโซ่   หมู่1 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม. ยาว  1,000 ม.  
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 71 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

106 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นถ้ าเจริญ  หมู่1      
ต าบลถ้ าเจริญ  - บา้นโนนสะแบง หมู2่ ต าบลค าแกว้    
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 4.5 กม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

107 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 
บา้นโคกกลาง  หมู6่  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ  -  บา้นถ้ าเจริญ  หมู่1  ต าบลถ้ าเจริญ   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

108 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
บา้นถ้ าเจริญ  หมู่1  ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นโนนสะแบง หมู2่  ต าบลค าแกว้   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

109 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 
บา้นโคกกระแช หมู1่2 ต าบลถ้ าเจริญ   อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นนาวงสุ่ม หมู1่ ต าบลค าแกว้        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

110 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
บา้นศรีนาวา  หมู่5 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย      
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นนาวงสุ่ม หมู1่  ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

111 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย          
บา้นโนนภดิูน หมู่6  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - 
  บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5 ต าบลดงหมอ้ทองใต้           
อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6  ม. ยาว  1,000 ม.   
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

112 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย           
บา้นโนนชาด หมู4่  ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ 
 -  บา้นค าแวง  หมู8่  ต าบลค าแกว้  อ าเภอโซ่พสัิย           
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6   ม. ยาว   1,000 ม.
 หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 72 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

113 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
สายบา้นโคกกลางสามคัคี  หมู1่4 ต าบลศรีชมภ ู        
อ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นนาล้อม หมู่7 ต าบลหนองเลิง        
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

114 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย
บา้นค าไผ่ หมู่3  ต าบลศรีชมภ ู อ าเภอโซ่พสัิย           
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นนาล้อม หมู่7  ต าบลหนองเลิง      
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

115 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 
บา้นโพธิ ์ หมู่2  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย  -           บา้น
สมสนกุ  หมู่4 ต าบลสมสนกุ  อ าเภอปากคาด      จงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

116 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 
บา้นโพธิ ์ หมู่2  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย           
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นปทมุรัตน ์ หมู่8  ต าบลสมสนกุ    
อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

117 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย 
บา้นโพธิ ์ หมู่2  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย           
จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นหนองแวง หมู2่ ต าบลถ้ าเจริญ    
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

118 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกระแช หมู8่    
ต าบลถ้ าเจริญ  - บา้นนางวงสุ่ม หมู1่  ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 8 กม.       
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 7,000,000 - - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

119 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาขาม   หมู1่       
ต าบลศรีชมภ ู อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสมสนกุ หมู่4         
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 3 กม.       
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

120 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นคลองทพิย ์หมู2่      
ต าบลเหล่าทอง - บา้นหว้ยลึกเหนอื  หมู่2 ต าบลหนองพนัทา
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,250 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 73 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

121 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นซ าบอน หมู6่         
ต าบลเหล่าทอง - บา้นหนองโด หมู6่ ต าบลค าแกว้       
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 8,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

122 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลาง หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู่7 ต าบลถ้ าเจริญ     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,640 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

123 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทองหลาง หมู7่       
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวงใน หมู7่  
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,460 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

124 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหว้ยทราย หมู8่ ต าบลโซ่
  - บา้นหนองนาดี หมู8่ ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโซ่ หมู่1 (คุ้มดอนแดง) 
ต าบลโซ่ - บา้นทองหลาง หมู7่ ต าบลเหล่าทอง          
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

126 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสะอาด หมู7่ ต าบล
โซ่ - บา้นโนนอดุม หมู่3 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

127 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองแวง หมู2่      
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นปทมุรัตน ์หมู่8       
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

128 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นชมภพูร หมู1่1      
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสมสนกุ หมู่4         
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.  ยาว 4,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

129 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู่7    
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นโคกกลาง หมู6่ ต าบลศรีชมภ ู      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

 กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 74 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

130 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นหนองโด   หมู6่     
ต าบลค าแกว้ - บา้นซ าบอน หมู6่ ต าบลเหล่าทอง        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

131 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นคลองทพิย ์ม.๒      
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย – บา้นปทมุรัตน ์ ม.๘    
ต าบลสมสนกุ  อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว   ๔,๖๕๐ ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

132 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นถ้ าเจริญ   หมู่1     
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นแสงอรุณ หมู7่ ต าบลศรีชมภ ู       
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6.00 ม. ยาว 5,860 ม.
 ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

133 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นอา่งทอง หมู2่ ต าบลโซ่ -
 บา้นทองหลาง หมู7่ ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 5,030 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

134 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นนาวงสุ่ม  หมู1่      
ต าบลค าแกว้  - บา้นโคกกระแช หมู8่ ต าบลถ้ าเจริญ     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6 ม. ยาว 8,140 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

135 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกระแช หมู8่    
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นค าไผ่ หมู่3  ต าบลศรีชมภ ู         
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6  ม. ยาว 6,400  ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

136 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนวทิยา  หมู1่4   
ต าบลบวัตูม - บา้นโคกสะอาด หมู7่ ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

137 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นปา่ไร่  หมู่8          
ต าบลหนองพนัทา - บา้นโนนปา่บาก หมู่6 ต าบลบวัตูม 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

138 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทา่สวาท หมู9่ ต าบลโซ่ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5   
ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 4 ม. ยาว 3,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 75 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนชาด หมู4่       
ต าบลโซ่ - บา้นค าแวง หมู8่ ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

140 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสะอาด หมู7่    
ต าบลโซ่ - บา้นโนนอดุม หมู่3 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย     
   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

141 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสะอาด หมู7่    
ต าบลโซ่ - บา้นโนนมว่ง หมู่9 ต าบลหนองพนัทา        
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

142 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนอดุม หมู3่       
ต าบลบวัตูม - บา้นโนนแกว้นอ้ย หมู่12 ต าบลหนองพนัทา 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

143 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นอสิานพฒันา หมู ่16 
ต าบลโซ่  - บา้นค าแวง หมู ่8 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

144 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค าแวง  หมู ่8       
ต าบลค าแกว้  - บา้นซ าบอน หมู ่6 ต าบลเหล่าทอง      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

145 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลางสามคัคี หมู1่4
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองดินด า หมู6่     
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

146 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลางสามคัคี หมู1่4
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นนาล้อม  หมู ่7        
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

147 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค าไผ่ หมู3่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นนาล้อม หมู่7 ต าบลหนองเลิง     
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 76 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

148 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพธิ ์หมู2่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสมสนกุ หมู่4  ต าบลสมสนกุ        
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

149 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพธิ ์หมู2่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นปทมุรัตน ์หมู่8 ต าบลสมสนกุ      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

150 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพธิ ์หมู2่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวง  หมู2่ ต าบลถ้ าเจริญ     
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

151 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลาง หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นถ้ าเจริญ หมู่1         
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

152 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นถ้ าเจริญหมู่1        
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นโนนสะแบง หมู2่ ต าบลค าแกว้     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

153 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีนาวา  หมู5่       
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นนาวงสุ่ม หมู1่        
ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว   4,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

154 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสายบา้นโนนสวางใต้ หมู1่0  
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นซ าบอน หมู6่ ต าบลเหล่าทอง       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว   3,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

155 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทรายทอง หมู1่5    
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ   -                   
บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5  ต าบลดงหมอ้ทองใต้ อ าเภอบา้นมว่ง
 จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม.  ยาว  3,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

156 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังบา้นทรายทอง หมู1่5  และ   
บา้นหว้ยทราย หมู8่  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ 
 -  บา้นนาเหวอ่ หมู่2 ต าบลบวัตูม  อ าเภอโซ่พสัิย          
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม.  ยาว  6,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 77 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

157 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลางสามคัคี  หมู1่4
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นนาล้อม หมู่7       
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6   ม. ยาว   4,000 ม.
 ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกกลาง  หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นถ้ าเจริญ หมู่1 ต าบลถ้ าเจริญ        
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 4 ม. ยาว 7,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

159 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค าไผ่ หมู3่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองดินด า หมู6่ ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

160 โครงการสะพานหว้ยค ามดิ บา้นหนองนาดี หมู ่8 ต าบล
บวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาด กวา้ง 8 ม. ยาว 20 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

161 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบา้นโนนภดิูน หมู6่   
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - สะพานขา้มแมน่้ า
สงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์ ต าบลดงหมอ้ทองใต้        
อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6.00 ม. ยาว   3,000 
ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบ
แปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

162 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมสายบา้นตูม หมู1่ ต าบล
บวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ - บา้นทา่ค าบง ต าบล
วงัหลวง  อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาด 2.40 * 2.40 2 ชอ่ง  
ยาว 6 เมตร                   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก 
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

163 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต Overlay สาย
บา้นหว้ยสะอาด หมู ่9  -  บา้นถ้ าเจริญ  หมู ่1           
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  2,500 ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

164 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นตามแบบ มข. 2527 ล าหว้ยเค็ม
 บา้นปา่ไร่ หมู ่8 ต าบลหนองพนัทา เชือ่มบา้นโนนปา่บาก 
หมู ่6 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตร

สันฝายสูง 2 ม. ผนงัฝายสูง  
3.50 ม. กวา้ง 10 ม.        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - - - - ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 78 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

165 โครงการเสริมผิวจราจรถนนพาราแอสฟลัทติ์กคอนกรีต   
(โดยวธิ ีOverlay)  บา้นสามหนอง หมู ่4  ต าบลบวัตูม       
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นหนองแวงค าภ ู      
ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  1,500 ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

166 โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองบอ่เสนห่ ์หมู3่ และ  หมู1่6 
 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.  ยาว 3,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

167 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย          
บา้นทรายทอง  หมู1่5  ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย         
จงัหวดับงึกาฬ - สะพานขา้มล าน้ าสงคราม บา้นขีเ้หล็ก หมู่1 
 ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  3,500 ม.   
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

168 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก        
บา้นโคกกลาง หมูท่ี ่6 ต าบลศรีชมภ ู- บา้นถ้ าเจริญ หมู ่1 
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหร้ะบายน้ าได้สะดวกและ 
ปอ้งกนัน้ าทว่ม

ทอ่เหล่ียม ขนาด 3 ชอ่ง 
2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 
เมตร แบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่

500,000 - - - - ทอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

169 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟสัลล์ติกคอนกรีต
(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )บก.3112 สายโคกกลาง -    
ถ้ าเจริญ (ชว่งบา้นถ้ าเจริญ หมู ่1 ต าบลถ้ าเจริญ -        
บา้นหว้ยสะอาด หมู ่4 ต าบลถ้ าเจริญ) อ าเภอโซ่พสัิย  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

170 โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง แอสฟสัลล์ติกคอนกรีต
(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สายบา้นโนนสวา่ง หมู ่10 
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นเหล่าทอง หมู ่4 ต าบลเหล่าทอง  
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

171 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.4505
(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )บา้นเหล่าทอง หมู ่4       
ต าบลเหล่าทอง - บา้นโนนสวาง 
หมู ่3 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 79 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

172 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.ถ.1-0019 (โดยวธิโีอเวอร์
เลย ์Overlay ) บา้นทองหลาง หมู ่7 ต าบลเหล่าทอง       
อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวงใน หมู ่7 ต าบลสมสนกุ      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนา 0.05 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

173 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นหว้ยลึก หมู ่1 
ต าบลหนองพนัทา อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -         
บา้นยางชมุ ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาป ีจงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

174 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นหว้ยลึก หมู ่1 
ต าบลหนองพนัทา -บา้นโนนปา่บาก หมู ่6 ต าบลบวัตูม 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

175 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโพนทอง หมู ่3 
ต าบลหนองพนัทา -บา้นโนนปา่บาก หมู ่6 ต าบลบวัตูม 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

176 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมเชือ่มระหวา่งต าบลสาย   
บา้นถ้ าเจริญ หมู่1 ต าบลถ้ าเจริญ  -  บา้นโคกกลาง  หมู6่  
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาด 3 ชอ่ง 
2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก 
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

177 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่เจริญ หมู ่ 12  
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซพสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นวงัหลวง    
หมู ่1 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

178 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บา้นค าไผ่ หมู ่3 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซพสัิย -บา้นสรรทว ีหมู ่3          
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

179 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บา้นโคกกระแช   
หมู ่12 ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นนาวงสุ่ม หมู ่1 ต าบลค าแกว้ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 80 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

180 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บา้นโคกกลาง     
หมู ่6 ต าบลศรีชมภ ู- บา้นถ้ าเจริญ หมู ่1 ต าบลถ้ าเจริญ 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,500 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

181 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้น ค าไผ่ หมู ่3       
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสรรทว ีหมู ่3         
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

182 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นหนองแวงหมู2่    
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นปทมุรัตน ์หมู่8       
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

183 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโคกกระแซ หมู ่8 
ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นนางวงสุ่ม หมู ่1 ต าบลค าแกว้      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

184 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนงาม หมู ่15  
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย -  บา้นทุง่รวงทอง  หมู ่ 9  
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

185 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นโนนงาม หมู ่15 
ต าบล ศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นทุง่รวงทอง หมู ่9    
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

186 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล. หว้ยค ามดิ บา้นนาเหวอ่  
หมู ่2 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ -         
บา้นวงัหลวง หมู ่1 ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่         
จงัหวดัหนองคาย

เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - - ฝายน้ าล้น
 1 แหง่

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

187 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นหว้ยเหวอ่ บา้นโนนสมบรูณ์      
หมู ่13 ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ เชือ่ม  
บา้นทา่หายโศก หมู ่4 ต าบลเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - - ฝายน้ าล้น
 1 แหง่

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

188 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นโนนวทิยา หมู ่14 
ต าบลบวัตูม - บา้นโคกสะอาด หมู ่7 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 81 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

189 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกลางสามคัคี หมู ่14
 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสรรทว ีหมู ่3        
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

190 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนงาม หมู ่15   
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสมสนกุ หมู ่4       ต าบล
สมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม.      
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

191 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนงาม หมู ่15    
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นทุง่รวงทอง หมู9่       
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

192 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิ ์หมู ่2 ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นหนองแวง หมู ่2 ต าบลถ้ าเจริญ  
อ าเภอโซ่พสัิยจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

193 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสามแยก ศรีชมภ ูหมู ่9 
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นนาล้อม หมู ่7 ต าบลหนองเลิง      
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม. ยาว  600 ม.    
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

194 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นค าไผ่  หมู ่3        
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - บา้นสรรทว ีหมู ่3         
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนม ี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ 
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว   1,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

195 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิ ์หมู ่2 ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย  - บา้นโปง่ไฮ หมู ่5 ต าบลสมสนกุ      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

196 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 ล าหว้ยกดุจบั บา้นโนนมนัปลา หมู่10 ต าบลโซ่         
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

197 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย 
(แบบแกนซอยล์ซีเมนต์) หว้ยอไีฮ บา้นโพธิ ์หมู่2 ต าบลศรี
ชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 82 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

198 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยกดุ บา้นโซ่ หมู่1 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

199 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยบกันดั บา้นอา่งทอง หมู่2 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

200 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยโสกชม หมู่3, หมู4่ ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

201 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยกระมนั บา้นไทรงาม หมู่5 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

202 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยแคน บา้นโนนภดิูน หมู่6 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

203 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยกา้นเหลือง บา้นโคกสะอาด หมู ่ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

204 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยทราย (ตอนกลาง) บา้นหว้ยทราย หมู8่ ต าบลโซ่   
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

205 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยแกง่คูณ บา้นทา่สวาท หมู่9 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

206 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยจา๊ก บา้นโนนมนัปลา หมู่10, บา้นหนองตะไก ้หมู่11, 
บา้นหว้ยสงคราม หมู1่2  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย       
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 83 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

207 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยหนิล่าง บา้นทา่ล่ี หมู่14 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

208 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยเปลือย บา้นทรายทอง หมู่15 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

209 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 หว้ยหนิ บา้นอสิาน พฒันา หมู่16 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

210 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพธิ ์หมู2่ ต าบลศรีชมภู
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นปทมุรัตน ์ หมู่8      
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   6   ม. ยาว   3,500 ม.
 ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

211 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(Recycling) สาย บก 2149
 บา้นซ าบอน หมู่6 ต าบลเหล่าทอง - บา้นโนนสวาง หมู3่ 
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.ยาว 800 ม.      
หนา0.05 ม. ไหล่ทางขา้งละ  
1.0 ม. ตามแบบแปลน     
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

212 โครงการเสริมผิวจราจรโดยวธิโีอเวอร์เลย ์สาย
บา้นโนนภดิูน หมู่6 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - 
บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่5 ต าบลดงหมอ้ทอง อ าเภอบา้นมว่ง 
จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 
หนา0.05 ม. ไหล่ทางขา้งละ 
1.0 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

213 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยอไีฮ 
บา้นโพธิ ์หมู ่2 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

214 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น ตามแบบ มข.2527 บา้นค าแกว้
 หมู ่7 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

215 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยยา่งแฮด
 บา้นโนนค าสอน หมู ่1 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 84 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

216 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยเอน็อา้ 
บา้นทองหลาง หมู ่7 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

217 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ แมน่้ าสงคราม 
บา้นค าแกว้ หมู ่7 ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

218 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยค าแกว้ 
บา้นหนองโด หมู ่6 ต าบลค าแกว้ และ บา้นซ าบอน หมู ่6 
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

219 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ล าหว้ยค าแกว้ 
บา้นโนนสวาง หมู ่10 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย   
จงัหวดับงึกาฬ (จ านวน 3 จดุ)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

220 โครงการกอ่สร้างเขือ่นดินหนองโง้ง บา้นหนองตะไก ้ม.๑๑ 
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่กกัเกบ็ไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 ได้ฝายน้ า
ล้นทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
 น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

221 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยงู บา้นทา่เจริญ หมู่12 
ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นวงัหลวง  
หมู1่ ต าบลวงัหลวง อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างสะพาน กวา้ง 8 ม.    
ยาว 15 ม. รายละเอยีด     
ตามแบบ อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

222 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.สาย บา้นหว้ยทราย ม.๘ 
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - สะพานขา้มหว้ย
สงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์  หมู5่ ต าบลดงหมอ้ทองใต้  
อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้งขา้งละ 1 ม. ยาว 4,000 
ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

223 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยขีเ้หล็ก บา้นโคกกลาง หมู6่
 ต าบลศรีชมภ ู- บา้นขีเ้หล็กนอ้ย หมู ่ต าบลถ้ าเจริญ     
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กอ่สร้างสะพาน กวา้ง 8 ม.    
ยาว 10 ม. รายละเอยีด      
ตามแบบ อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

224 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพนทอง หมู3่       
ต าบลหนองพนัทา  - บา้นโนนค าสอน หมู1่ ต าบลเหล่าทอง  
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 85 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

225 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นโคกกวา้ง หมู1่      
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า - บา้นโนนสา หมู5่        
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 7,900 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

226 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนใหญ่ ม.๖      
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า - บา้นโนนสา ม.๕         
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

227 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นสมพร   ม.๘           
ต าบลโคกกวา้ง - บา้นซ าบอน ม.๘ ต าบลบุง่คล้า        
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

228 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นซ าบอน ม.๘ ต าบลบุง่คล้า
  - บา้นโนนไพศาล หมู่5 ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,300 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

229 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสมพร   หมู8่        
ต าบลโคกกวา้ง  - บา้นซ าบอน ม.๘ ต าบลบุง่คล้า          
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

230 โครงการกอ่สร้างถนน.คสล สายบา้นบุง่คล้า หมู1่       
ต าบลบุง่คล้า - บา้นทา่ส้มโฮง หมู่4 ต าบลโคกกวา้ง       
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,700 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

231 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๓       
บา้นทา่ส้มโฮง หมู่4 ต าบลโคกกวา้ง - บา้นบุง่คล้าทุง่ หมู่2 
ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.  ยาว 4,700 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

232 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหาดแฮ่ หมู3่        
ต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุง่คล้า - บา้นเหล่าหมากผาง  หมู6่  
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

233 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้น หาดแฮ่ หมู3่      
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า - บา้นเหล่าหมากผาง  หมู6่  
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.05 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 86 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

234 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง 212 ทางเขา้
โรงพยาบาลบุง่คล้า - บา้นขามเปีย้ หมู่7 ต าบลบุง่คล้า   
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

235 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองเด่ินทุง่ หมู่3 
ต าบลหนองเด่ิน - หลังโรงพยาบาลบุง่คล้า บา้นบุง่คล้าทุง่ 
หมู2่ ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  4  ม. ยาว 4,000 ม.
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

236 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนสะอาด  ม. 9       
ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า  - บา้นซ าบอน ม. 8        
ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 1,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 1,125,000 1,125,000 - 1,125,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

237 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายเรียบเขือ่นปอ้งกนัตล่ิงโขง 
บา้นบุง่คล้าเหนอื ม. 2 ต าบลบุง่คล้า - บา้นหนองเด่ินทา่     
ม. 1 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 1,200 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

238 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังแยก ทางเขา้ 
โรงพยาบาลบุง่คล้า - สามแยก บา้นนาจาน หมู4่ ไป       
บา้นขามเปีย้ หมู่7 ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

239 โครงการเสริมผิวจราจร 
(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay) สายแยก ทล.212           
บา้นบุง่คล้าทุง่ หมู่2 ต าบลบุง่คล้า - บา้นหนองเด่ินทุง่ หมู่3 
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.  ยาว 2,000 ม.   
หนา 0.04 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

- 7,200,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

240 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม (Box culvert) สาย      
บา้นซ าบอน ม.๘ ต าบลบุง่คล้า - บา้นโนนไพศาล หมู่5   
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ขนาด 2.4 x 2.4 ม. 
ยาว 6.0 ม. 2 ชอ่ง 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - - - - ทอ่ลอด
เหล่ียม 2 

ชอ่ง

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน ชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

241 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง แยกทางหลวงสาย 
212 - ตาดกระโหลก - บา้นเทพมชียั หมู ่7 ต าบลหนองเด่ิน
 อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน ชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 87 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

242 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บา้นเทพมชียั หมู ่7 
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า - สะพานหนิตาดชะแนน บา้น
ทุง่ทรายจก หมู ่7 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา    จงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน ชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

243 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองบอ่ทุง่ ม.2      
ต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุง่คล้า - บา้นโนนสา ม.๕         
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,100 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

244 โครงการกอ่สร้างถนน คลส. สายจดุชมววิวดัทวิโขงงาม    
บา้นภสูวาท ม.3 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า -           
บา้นบงับาตร ม.7 ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนา
 0.15  ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

5,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

245 โครงการขยายผิวจราจรถนน คลส. สายแยก ทล.212    
บา้นบุง่คล้าทุง่ ม.2  ต าบลบุง่คล้า - บา้นหนองเด่ินทุง่ ม.3 
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้งขา้งละ 1 ม.  ยาว 2,500
 ม.   หนา 0.15 ม.ตามแบบ
แปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

246 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 3057                
บา้นโนนหนามแทง่ หมู2่ ต าบลโพธิห์มากแขง้  -           
บา้นโนนสวา่งเหนอื หมู่11 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขง
หลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 3,600 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

247 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโพธิห์มากแขง้  หมู่1 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นดอนกลาง หมู1่ ต าบลบงึโขงหลง 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,100 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

248 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโพธิห์มากแขง้ หมู1่  
ต าบลโพธิห์มากแขง้  - บา้นดอนกลาง หมู1่ ต าบลบงึโขงหลง
 อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,100 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

249 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นค าสมบรูณ์ หมู3่ ต าบลบงึโขงหลง
 อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 88 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

250 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นทรัพยว์งัทอง  
หมู1่7 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

251 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นค าสมบรูณ์ หมู3่ ต าบลบงึโขงหลง
 อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

252 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0    
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง  -  บา้นอดุมทรัพย ์ 
หมู2่3 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

253 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๓๐๕๗  (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์
Overlay ) บา้นโนนหนามแทง่ หมู2่ ต าบลโพธิห์มากแขง้ - 
บา้นโนนสวา่งเหนอื หมู่11 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขง
หลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 10 ม. ยาว 2,300 ม.  
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

254 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๒         
บา้นโพธิห์มากแขง้ หมู่1 ต าบลโพธิห์มากแขง้ -            
บา้นดอนกลาง หมู1่ ต าบลบงึโขงหลง  อ าเภอบงึโขงหลง 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 7,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 10,000,000 - - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

255 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -  
บา้นนาโด  ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

256 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -  
บา้นนาโด  ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,600 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

257 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทรายทอง หมู1่7   
ต าบลบงึโขงหลง  - วดัถ้ าผาเจยี บา้นดงชมภ ูหมู ่7        
ต าบลโพธิห์มากแขง้  อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

258 โครงการปรับปรุงขยายสะพาน หว้ยทราย บา้นโนนหนามแทง่
  ม. 2 ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นดอนกลาง หมู1่         
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว  18  ม.     
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 89 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

259 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย
บา้นดงโทน ม. 4 ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง         
จงัหวดับงึกาฬ - แยกทางหลวง หมายเลข 212 บา้นนาโพธิ ์
หมู3่ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

260 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นบวัโคกใหม ่ หมู่14  
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -   
บา้นนาสามคัคี หมู่12 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม        
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 4,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

261 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -  
บา้นนาสามคัคี หมู่12 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม        
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

262 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองบวังาม หมู1่5 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -  
บา้นนาดีใต้ หมู่6 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม            
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

263 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -   
บา้นนาสามคัคี ม. 12 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม       
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

264 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายน้ าตกวมิานทพิย ์         
บา้นดงสวา่ง หมู6่ ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นแสนส าราญ   
หมู1่0 ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๕ ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

265 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นโนนจ าปาทอง หมู1่0 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -    
บา้นดอนแดง หมู2่  ต าบลนาทม  อ าเภอนาทม          
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๕ ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 90 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

266 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นบวัโคกใหม ่ หมู่14  
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -    
บา้นเหล่าส้มปอ่ย หมู่8  ต าบลนาทม  อ าเภอนาทม     
จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๕ ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

267 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบวัโคกใหม ่ หมู่14  
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -    
บา้นเหล่าส้มปอ่ย หมู่8  ต าบลนาทม  อ าเภอนาทม    
จงัหวดันครพนม

พือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

268 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายแยกทางหลวง หมายเลข 
2026 บา้นใหมภ่เูจริญ ม. 16 ต าบลโพธิห์มากแขง้ -       
บา้นโนนสวาท หมู6่ ต าบลดงบงั   อ าเภอบงึโขงหลง    
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

269 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นบวัโคก หมู่4        
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -  
บา้นนาสามคัคี หมู่12 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม      จงัหวดั
นครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนม ี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ 
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนมคีวามสะดวกใน 
การสัญจรและปลอดภยัใน 
ชวีติและทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

270 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นใหมภ่เูจริญ หมู่16    
ต าบลโพธิห์มากแขง้   -  บา้นทรายทอง หมู1่7              
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.หนา
 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

271 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวง หมายเลข 
212 บา้นดงบงั ม. 5 ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง   
จงัหวดับงึกาฬ - บา้นนาโพธิ ์หมู่3 ต าบลไผ่ล้อม           
อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

272 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยใหญ่ บา้นดงโทน ม. 4 
ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ - แยกทางหลวง
 หมายเลข 212 บา้นนาโพธิ ์หมู่3 ต าบลไผ่ล้อม         
อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 15 ม.       
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 91 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

273 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย 
บก.ถ.25-001 บา้นทา่สีไคเหนอื  ม. 11 ต าบลดงบงั 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโพธิไ์ทร หมู่2     
ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 6,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

274 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทรายทอง หมู1่7  
ต าบลบงึโขงหลง  - ถ้ าผาเจยี บ.ดงชมภ ูม.7              
ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

275 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดงบงั ม. 5 ต าบลดงบงั
 อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ - บา้นใหมภ่เูจริญ หมู่16 
   ต าบลโพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

276 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้นหว้ยหนงิ บา้นฝอยลม หมู่7  
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ โครงการ
กอ่สร้างถนน คสล.สาย บ.ดงสวา่ง ม.6 - ถ้ าผาเจยี บ.ดงชมภู
 ม.7 ต.โพธิห์มากแขง้ อ.บงึโขงหลง จ.บงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - - ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

277 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาขาม หมู7่           
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นนาตาไก ้หมู่2  
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 500 ม.      
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

278 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโสกโพธิ ์หมู่4        
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นโสกกา่ม หมู่1  
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

279 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสวนปอ หมู6่   
ต าบลบงึโขงหลง - บา้นดงชมภ ูหมู่7  ต าบลโพธิห์มากแขง้  
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

280 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะหว้ยนาโคก ต าบลทา่ดอกค า 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  9  ม. ยาว 60 ม.     
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 92 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

281 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม หว้ยแฮ่ บา้นโชคอ านวย หมู่10 
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3 ชอ่ง 2.40*2.40 ยาว 8 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

1,000,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

282 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโชคอ านวย ม. 10 
ต าบลทา่ดอกค า  -   บา้นหว้ยหนิลาด   ม. 16          ต าบล
บงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

283 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายเรียบริมโขง บา้นฝอยลม     
 ม. 7 ต าบลทา่ดอกค า  -  บา้นทา่สีไค ม. 1  ต าบลดงบงั 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

284 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย บา้นโสกโพธิ ์ม. 4    
ต าบลบงึโขงหลงอ าเภอบงึโขงหลง - บา้นบอ่พนา หมู่5    
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.05 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

285 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสาย บา้นโนนหนามแทง่ หมู2่ 
 ต าบลโพธิห์มากแขง้ - บา้นค าสมบรูณ์ หมู3่ ต าบลบงึโขง
หลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

286 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายจากบา้นบงึเจริญ  หมู่8 
ต าบลบงึโขงหลง - บา้นไทยเสรี  หมู่13 ต าบลเซกา      
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

287 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายจาก บา้นค าสมบรูณ์  หมู3่  
ต าบลบงึโขงหลง  - บา้นไทยเสรี หมู่13 ต าบลเซกา      
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

288 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทรายทอง หมู1่7 เขต
เทศบาลต าบลบงึโขงหลง  - บา้นโนนสวนปอ  หมู6่ เขต
เทศบาลต าบลบงึงาม จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

289 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นทรายทอง หมู1่7 เขต
เทศบาลต าบลบงึโขงหลง  - บา้นโนนสวนปอ หมู6่ เขต
เทศบาลต าบลบงึงาม จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 93 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

290 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นหนองแสงพฒันา    
หมู1่1  ต าบลทา่ดอกค า - บา้นยางเรียน ต าบลโสกกา่ม หมู3่
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.05 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

291 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย         
บา้นหนองแสงพฒันา  หมู1่1 ต าบลทา่ดอกค า         อ าเภอ
บงึโขงหลง  จงัหวดับงึกาฬ  - บา้นยางเรียน หมู่3 ต าบล
โสกกา่ม   อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

292 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นหนองฮู 
หมู1่3 ต าบลทา่ดอกค า - บา้นทา่สีไค หมู่1 ต าบลดงบงั  
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

พือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,350 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

293 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นหนองฮู
  หมู่8  ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ  -
บา้นทา่สีไค  หมู่1 ต าบลดงบงั  อ าเภอบงึโขงหลง        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

294 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าสมบรูณ์ หมู3่    
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -        
บา้นไทยเสรี หมู่13  ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

295 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนกลาง  หมู1่    
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ -       
บา้นอดุมทรัพย ์หมู่23 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

296 โครงการกอ่สร้างสะพาน หว้ยนาโคก หมู1่  ต าบลทา่ดอกค า 
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  9  ม. ยาว 60 ม.      
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

12,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

297 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ าหว้ยหนงิ หมู1่0           
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตร

กวา้ง  10  ม. ยาว 20 ม.    
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 - - - - ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 94 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

298 โครงการกอ่สร้างสะพาน หว้ยหนงิ บา้นฝอยลม หมู7่       
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดั บงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 25 ม.       
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

299 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นไทยเจริญ
 หมู่3 ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นบอ่พนา หมู่5
 ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

พือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,150 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

300 โครงการกอ่สร้างทอ่เหล่ียม สายบา้นไทยเจริญ หมู่3     
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นบอ่พนา หมู่5   
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3 ขอ่ง 2.40*2.40 ยาว 8 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

1,000,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

301 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบา้นทา่ดอกค า ม.1 
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นยางเรียน ม.3 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 4,200 เมตร หนา 0.05 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

302 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay) สาย
บา้นทา่ดอกค า ม.1 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง - 
บา้นยางเรียน ม.3 ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ผิวจราจร กวา้ง 7 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร หนา 0.04 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

303 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทา่ดอกค า ม.1     
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นยางเรียน ม.3 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 4,500 ม. หนา
 0.15 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

304 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นใหมภ่เูจริญ หมู่16 
ต าบลโพธิห์มากแขง้ - วดัธรรมชาติการาม บา้นโนนสวาท  
หมู6่ ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

305 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 2037 บา้นหว้ยไมซ้อด
 หมู่9 ต าบลปากคาด - บา้นนากัง้ หมู่1 ต าบลนากัง้      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง5 ม. ยาว 5,000 ม.     
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 95 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

306 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนชยัศรี หมู่4      
ต าบลโนนศิลา - บา้นไร่ หมู่1 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว  1.500 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

307 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสามพาดพฒันา หมู1่8 
ต าบลปากคาด - บา้นสุขประเสริฐ หมู่7 ต าบลนากัง้     
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 4 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

308 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู่13   
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด - บา้นสมประสงค์  หมู1่2  
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

309 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นศรีรุ่งเรือง หมู่13  
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด - บา้นเจริญรัตน ์หมู่14 
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

310 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนยาง หมู1่0     
ต าบลปากคาด - บา้นชยัพร หมู่12 ต าบลโนนศิลา      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

311 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสายบา้นสามพาดพฒันา หมู1่8 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด - บา้นวงัด่าน หมู่10     
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

312 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยองัฮ้า ระหวา่ง             
บา้นหว้ยสามพาด หมู1่8 ต าบลปากคาด  - บา้นหว้ยน้ าค า  
หมู1่4 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 20 ม.        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

313 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนชยัศรี  หมู่4     
ต าบลโนนศิลา - บา้นดาลบงับด หมู7่ ต าบลนาดง        
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

314 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นต้าย หมู4่ ต าบลนากัง้ -
 บา้นหว้ยน้ าค า หมู่14 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 96 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

315 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีวไิล หมู่5 ต าบลนากัง้
 - บา้นหว้ยน้ าค า หมู่14 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

316 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหว้ยน้ าค า หมู1่4   
ต าบลปากคาด - บา้นต้าย หมู่4 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

317 โครงการซ่อมสร้าง ถนนสาย บก.๒๐๓๗ บา้นหว้ยไมซ้อด - 
บา้นนากัง้

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

318 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.๒๐๓๗ (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์
Overlay ) บา้นหว้ยไมซ้อด - บา้นนากัง้

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

319 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๐๗         
บา้นโนนชยัศรี -  บา้นไร่

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

320 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทค์อนกรีต สาย              
บา้นหว้ยกา้นเหลืองนอ้ย ม.๑๑ ต าบลปากคาด - บา้นชยัพร 
ม.๑๒ ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  5,000 ม.   
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

321 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหว้ยนาโพธิ ์หมู ่           
บา้นโนนเสถยีร ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนยาง หมู1่0    
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

322 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นชยัพร หมู1่2         
ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนยาง หมู1่0 ต าบลปากคาด    
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

323 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู่13    
ต าบลปากคาด - บา้นโคกสะอาด หมู4่ ต าบลหอค า      
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 97 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

324 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสายบา้นหว้ยน้ าค า หมู1่4  
ต าบลปากคาด - บา้นต้าย หมู่4 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

325 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสายบา้นศรีวไิล  หมู5่     
ต าบลนากัง้ -  หมู1่4  บา้นหว้ยน้ าค า ต าบลปากคาด     
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

326 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสายบา้นหว้ยกา้นเหลืองนอ้ย 
หมู1่1 ต าบลปากคาด - บา้นโนนเสถยีร หมู่7 ต าบลโนนศิลา
 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

327 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตสายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู1่3 
ต าบลปากคาด - บา้นสรรเสริญ หมู ่9 ต าบลหนองเลิง     
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

328 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีวไิล หมู่5 ต าบลนากัง้
 -  หมู1่4 บา้นหว้ยน้ าค า ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

329 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยกา้นเหลืองนอ้ย   
หมู ่11 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด - บา้นเจริญรัตน ์   
หมู ่14 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6 ม. ยาว 3,900 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

330 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนยาง หมู1่0     
ต าบลปากคาด - บา้นโนนชยัศรี หมู่4 ต าบลโนนศิลา   
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

331 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นสามพาดพฒันา หมู1่8
 ต าบลปากคาด - บา้นสุขประเสริฐ หมู ่ต าบลนากัง้    
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

332 โครงการกอ่สร้างบล็อคคอนเวร์ิสขา้มล าหว้ยฮังฮ้า         
บา้นสามพาดพฒันา หมู1่8  ต าบลปากคาด -               
บา้นสุขประเสริฐ หมู ่ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

3 ชอ่ง 2.40*2.40 ยาว 8 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

1,000,000 - - - - มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก 
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 98 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

333 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู1่3   
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด - บา้นวงัด่าน หมู่12     
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,001 - 500,003 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

334 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นเวนิโดน หมู8่     
ต าบลปากคาด - บา้นนากัง้ หมู่1 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

335 โครงการกอ่สร้างศูนยส์กดัยาเสพติดบา้นศรีรุ่งเรือง หมู่13 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้สีถานทีป่ฎบิติังานด้าน
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด
อยา่งเหมาะสม

กวา้ง 6 ม. ยาว 6 ม. พร้อม
หอ้งน้ า ตามแบบแปลน      
อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มศูีนยส์กดั
ยาเสพติด

ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ปราบปรามยาเสพติดจาก
สังคมอยา่งทัว่ถงึ

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

336 โครงการกอ่สร้างศูนยส์กดัยาเสพติดบา้นหว้ยน้ าค า หมู่14 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้สีถานทีป่ฎบิติังานด้าน
ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด
อยา่งเหมาะสม

กวา้ง 6 ม. ยาว 6 ม. พร้อม
หอ้งน้ า ตามแบบแปลน     
อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มศูีนยส์กดั
ยาเสพติด

ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ปราบปรามยาเสพติดจาก
สังคมอยา่งทัว่ถงึ

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

337 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีวไิล หมู่5 ต าบลนากัง้
 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ - บา้นเวนิโดน หมู่8      
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   5  ม.  ยาว  5,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

338 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนยาง หมู1่0     
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -            
บา้นโนนชยัศรี  หมู่4  ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว  2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

339 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีวไิล หมู่5 ต าบลนากัง้
 อ าเภอปากคาด - บา้นเวนิโดน หมู่8  ต าบลปากคาด    
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม.  ยาว  3,000 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

340 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองบวั หมู2่     
ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด - บา้นวงัด่าน หมู่10         
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม.  ยาว  2,500 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 99 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

341 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีวไิล หมู่5 ต าบลนากัง้
 - บา้นหว้ยน้ าค า หมู่14 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

342 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นหว้ยน้ าค า หมู่14   
ต าบลปากคาด - บา้นต้าย หมู่4 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,600 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

343 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยไมซ้อด หมู่9    
ต าบลปากคาด - บา้นนากัง้ หมู่1 ต าบลนากัง้           
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 10 กม. หนา
 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,000,000 9,000,000 9,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

344 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนยาง หมู ่10    
ต าบลปากคาด -บา้นโนนชยัศรี หมู ่4 ต าบลโนนศิลา  อ าเภอ
ปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

345 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนชยัศรี หมู่4    
ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนบญุม ีหมู่2 ต าบลสมสนกุ    
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,000 ม.   
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

346 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยแฮ่  
บา้นเวนิโดน หมู ่8 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด     
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

347 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยหนอง
มมุ บา้นทา่สุขสันต์ หมู ่16 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

348 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทา่สุขสันต์ ม. 16 
ต าบลปากคาด -  บา้นนากัง้ หมู่1 ต าบลนากัง้ อ าเภอปาก
คาด จงัหวดับงึกาฬ

พือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.  ยาว 1,000 ม.   
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

349 โครงการกอ่สร้างถนน คสล สาย บก 2036 บา้นนาดงนอ้ย 
หมู ่4 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด - บา้นคลองเค็ม หมู ่6 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 100 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

350 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดาลบงับด หมู7่      
ต าบลนาดง - บา้นศรีสวา่งพฒันา หมู่1 ต าบลสมสนกุ   
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว  3,000  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

351 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนส าราญ หมู2่    
ต าบลนาดง - บา้นโนนชยัศรี หมู่4 ต าบลโนนศิลา       
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว  3,500  ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

352 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสาย บา้นดาลบงับด หมู7่     
ต าบลนาดง - บา้นศรีสวา่ง หมู่1 ต าบลสมสนกุ          
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

353 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพรสวรรค์ หมู8่      
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม หมู1่5    
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

354 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนนทรายทอง หมู1่0    
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม หมู1่5    
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

355 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นสมสนกุ หมู4่       
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด - บา้นนาขาม หมู1่        
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

356 โครงการปรังปรุงถนนสายบา้นสมสนกุ หมู4่   ต าบลสมสนกุ 
อ าเภอปากคาด - บา้นชมภพูร หมู่11  ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 7,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

357 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสมสนกุ ม.๔        
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด - บา้นโพธิ ์ม.๒ ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๕ ม. ยาว  5,300 ม.   
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,500,000 - 6,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

358 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแวงใน หมู7่   
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด - บา้นหนองแวง หมู2่     
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 101 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

359 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกสะอาด หมู6่    
ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -          
บา้นโนนเรียง  หมู่3  ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาป ี   
จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

360 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบะยาวใต้ หมู1่0    
ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ - บา้นยางชมุ
 หมู่10 ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาป ีจงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

361 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทุง่รวงทอง หมู9่     
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม หมู1่5      
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

362 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบา้นดาลบงับด หมู7่      
ต าบลนาดง - บา้นดงบงัใต้ หมู่1 ต าบลหนองยอง        
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

363 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนทรายทอง หมู1่0 
ต าบลโนนศิลา - บา้นดาลบงับด หมู7่  ต าบลนาดง       
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

364 โครงการปรังปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนถวลัย ์ หมู่3     
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม  หมู่15     
ต าบลศรีชมพ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

365 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยกา้นเหลืองนอ้ย   
หมู1่1 ต าบลปากคาด - บา้นสรรเสริญ หมู่9 ต าบลหนองเลิง
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

366 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นโนนชยัศรี หมู4่    
ต าบลโนนศิลา - บา้นดาลบงับด หมู7่ ต าบลนาดง        
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 10,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

367 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนบญุม ี หมู่2     
ต าบลสมสนกุ - บา้นหนองยอง หมู4่ ต าบลหนองยอง   
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 102 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

368 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบะยาวเหนอื หมู9่  
ต าบลหนองยอง - บา้นศรีสุขพฒันา หมู่6 ต าบลสมสนกุ 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

369 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเจริญสวา่ง หมู่5    
ต าบลหนองยอง - บา้นดาลบงับด หมู7่ ต าบลนาดง      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

370 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย            
บา้นชยัพร ม.๑๒ ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด -        
บา้นสรรเสริญ ม.๙ ต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ       
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  4,000 ม.   
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 6,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

371 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนถวลัย ์หมู3่     
ต าบลสมสนกุ - บา้นทุง่รวงทอง หมู9่ ต าบลโนนศิลา          
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

372 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นนาดงใหญ่ หมู3่ ต าบลนาดง
 อ าเภอปากคาด - บา้นดงดาล ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาปี
 จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 5,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

373 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นชยัเจริญ หมู่6 ต าบลนาดง 
อ าเภอปากคาด - บา้นหนองเค็ม ต าบลนาทบัไฮ          
อ าเภอรัตนวาป ีจงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

374 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองบวั หมู2่     
ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ - บา้นวงัด่าน  
หมู1่0   ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง   5  ม.  ยาว  5,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

375 โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์สายบา้นโนนยาง หมู1่0 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -            
บา้นโนนชยัศรี หมู่4 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด    
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม.  ยาว  300  ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - - - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 103 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

376 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์สายบา้นศรีวไิล  
หมู5่ ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -             
 บา้นเวนิโดน หมู่8  ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม.  ยาว  300  ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - - - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

377 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์สายบา้นหนองบวั 
หมู2่ ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -         
บา้นวงัด่าน หมู่10 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ     
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม.  ยาว  300  ม. 
หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 - - - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

378 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาดงนอ้ย หมู4่     
ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ - บา้นหนองเค็ม 
หมู2่  ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาป ีจงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

379 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองยอง หมู4่     
ต าบลหนองยอง - บา้นดาลบงับด หมู7่ ต าบลนาดง      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

380 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบะยาว หมู8่         
ต าบลหนองยอง - บา้นหนองแวงใน หมู7่ ต าบลสมสนกุ       
 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

381 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นบะยาว หมู8่          
ต าบลหนองยอง - บา้นศรีสุขพฒันา หมู่6 ต าบลสมสนกุ 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

382 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองแวงใน หมู8่  
ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด - บา้นหนองยอง หมู4่  
ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

383 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนบญุม ี หมู่2     
ต าบลสมสนกุ - บา้นโนนชยัศรี หมู่4 ต าบลโนนศิลา     
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,800 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 - 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

384 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นชยัพร  หมู่12        
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นนาเจริญ หมู่1      
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 104 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

385 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายทาง 
บก.ถ.1-0005 บา้นดาลบงับด หมู ่7 ต าบลนาดง -      
บา้นศรีสวา่งพฒันา หมู ่1 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.หนา
 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

386 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.1014(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์
Overlay ) บา้นหว้ยเดือนหา้ หมู ่7 ต าบลหนองยอง -   บา้น
หนองแวงใน หมู ่7 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.05 เมตรตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

387 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปทมุรัตน ์  หมู ่8       
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด - บา้นหนองแวง หมู ่2         
 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตรตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

388 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 ล าหว้ยองัฮ้า บา้นโนนทรายทอง หมูท่ี ่10 ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 - 500,000 - 500,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

389 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 ล าหว้ยไร่ บา้นโปง่ไฮ หมู ่5 ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 - 500,000 - 500,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

390 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นในล าหว้ย (แบบแกนซอยล์ซีเมนต์)
 ล าหว้ยอา่งตอนบน บา้นศรีสุขพฒันา หมู ่6 ต าบลสมสนกุ 
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 - 500,000 - 500,000 ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

391 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนชยัศรี ม. 4    
ต าบลโนนศิลา - บา้นโนนบญุม ีม. 2 ต าบลสมสนกุ      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

392 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทุง่รวงทอง หมู9่    
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม หมู1่5      
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม.   
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

393 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นพรสวรรค์ หมู8่     
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นนาเจริญ หมู่13    
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 105 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

394 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทุง่รวงทอง หมู9่    
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - บา้นโนนถวลัย ์หมู่3    
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 5,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

395 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยซีเมนต์ ล าหว้ยคลองเค็ม
บา้นทุง่รวงทอง หมู ่9 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

396 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอย ซีเมนต์ ล าหว้ยเล็บ
เงือกบา้นพรสวรรค์ หมู ่8 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

397 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยเสียด
บา้นชยัพร หมู ่12 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด     
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

398 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยนาโพธิ์
บา้นโนนเสถยีร หมู ่7 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ (ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง)

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

399 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นชยัเจริญ หมู่6
 ต าบลนาดง - บา้นโสกแวง  หมู2่  ต าบลหนองยอง      
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,400 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

400 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดาลบงับด    
หมู7่ ต าบลนาดง - บา้นโนนบญุม ีหมู่2 ต าบลสมสนกุ    
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,700 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

401 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นนาดงใหญ่ 
หมู3่ ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ -             
 บา้นดงดาล ต าบลพระบาทนาสิงห ์อ าเภอรัตนวาป ี     
จงัหวดัหนองคาย

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,300 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

402 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. หว้ยโปง่คอม                
บา้นนาแสงสาคร หมู7่ ต าบลนาแสง - บา้นสันทรายงาม  
หมู8่ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 10 ม. 
ตามแบบแปลนของ อบจ.บงึกาฬ

2,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 106 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

403 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นค าแคนพฒันา หมู่6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นดอนเสียด หมู่3       
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

404 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นค าแคนพฒันา หมู่6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นค าภ ูหมู่5 ต าบลชยัพร 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

405 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บา้นดงเกษม หมู2่     
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นค าบอน หมู2่ ต าบลน้ าจัน้ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

406 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาค าแคน หมู3่    
ต าบลนาแสง - บา้นโนนสวา่ง หมู่7 ต าบลนาสะแบง    
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,500 ม. 
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

407 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาค าแคน หมู3่   
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นค าบอนใหม ่หมู่13   
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 5,900 ม.   
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 7,700,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

408 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาค าแคน หมู3่   
ต าบลนาแสง - บา้นน้ าจัน้ หมู่1 ต าบลน้ าจัน้
อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

409 โครงการกอ่สร้างฝายต้นน้ าแกนซอยล์ซีเมนต์ ล าหว้ยค าแคน
บา้นนาค าแคน หมู3่ ต าบลนาแสง   อ าเภอศรีวไิล      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่ม ระบายน้ าได้
สะดวกและ กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 - - - - ฝายน้ าล้น
ทีไ่ด้

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถ กกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

410 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตขา้ม หว้ยทราย บา้นนาสิงห์
 ม.๓ ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว ๒๕ ม. 
ตามแบบแปลนของ อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

411 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นค าแคนพฒันา หมู่6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นดอนเสียดเหนอื หมู่11 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 107 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

412 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บา้นใหมช่มภ ูหมู่9     
ต าบลนาสะแบง - บา้นทรายทอง หมู5่ ต าบลนาสิงห ์   
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 7,500,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

413 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บา้นนาค าแคน หมู3่   
ต าบลนาแสง - บา้นใหมช่มภ ูหมู่9 ต าบลนาสะแบง     
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

414 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย
บา้นดงเกษม หมู2่ ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล -            
บา้นค าบอน หมู่2 ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 4,500,000 - - 2,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

415 โครงการกอ่สร้างสะพานคอนกรีตขา้ม หว้ยทราย          
บา้นนาแสงสาคร หมู7่ ต าบลนาแสง - บา้นหนองบวังาม  
หมู5่ ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว ๒๕ ม. 
ตามแบบแปลนของ อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

416 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บา้นค าแคนพฒันา หมู่6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นดอนเสียดใต้ หมู่12   
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

417 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองบวังาม หมู5่  
ต าบลนาสะแบง - บา้นทุง่สวา่ง หมู่9 ต าบลชมุภพูร       
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

418 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย
บา้นหนองบวัเงิน หมู่6 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวไิล -   
บา้นศรีมงคล หมู5่ ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม.  ยาว 7,000 ม.   
หนา 0.05 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

419 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองจนัทร์สาคร หมู6่ 
ต าบลศรีวไิล - ถ้ านอ้ยน้ าทพิย ์บา้นทรายทอง หมู่5       
ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 6,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 108 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

420 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม สายบา้นค าแคนพฒันา หมู6่
 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นค าบอนใต้ หมู่12     
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 - - - 1,000,000 มทีอ่
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก 
ประชาชนได้ใชใ้นการสัญจร
และมคีวามปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

421 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบา้นพรมงคล หมู1่2 
ต าบลชมุภพูร - หนองบวังาม หมู5่ ต าบลนาสะแบง     
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 8,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 - 10,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

422 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย 
บา้นค าแคนพฒันา หมู่6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล -    
บา้นค าภ ูหมู่5 ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 - - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

423 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองบวังาม หมู5่ 
ต าบลนาสะแบง - บา้นนาแสงสาคร หมู7่ ต าบลนาแสง 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,350 
เมตร หนา 0.15 เมตร
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 - 7,500,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

424 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นนาสุขสันต์ หมูท่ี ่12      
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม.ไหล่
ทางขา้งละ 0.50 ม. ตามแบบ
แปลน อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

425 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นนาแวง หมูท่ี ่8 ต าบลนา
สวรรค์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

426 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นบรูพา หมูท่ี ่7      
ต าบลโนนสวา่ง - บา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่1 ต าบลไคสี          
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

427 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย 2147  บา้นบรูพาหมูท่ี ่7 
 ต าบลโนนสวา่ง - บา้นโนนศิลา หมูท่ี ่4  ต าบลไคสี     
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

428 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้นสมยัส าราญ    
หมูท่ี ่3 ต าบลโปง่เปอืย (หว้ยกาลี) อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 
1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 109 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

429 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้นสมยัส าราญ    
หมูท่ี ่3 ต าบลโปง่เปอืย (หว้ยหนองหมตูอนบน)          
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3 ม. ยาว 6.00 ม. สูง 
1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

430 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล.บา้นหว้ยกกต้อง      
หมูท่ี ่1 ต าบลโปง่เปอืย (หว้ยบนัรัง) อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3 ม. ยาว 6.00 ม.สูง 
1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

431 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล.บา้นโปง่เปอืย หมูท่ี ่2 
ต าบลโปง่เปอืย (หว้ยบนัรัง) อ าเภอเมอืงบงึกาฬ          
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3 ม. ยาว 6.00 ม.สูง 
1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

432 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้นดอนเจริญ      
หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์ (หว้ยบนัรัง)อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3 ม. ยาว 6.00 ม.สูง 
1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

433 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้นโนนศิลา หมูท่ี ่4 
ต าบลไคสี - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1 (หว้ยอาฮง)            
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 2.40 ม. ยาว 6.00 ม.สูง
 1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

434 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. บา้นโนนศิลา หมูท่ี ่4 
ต าบลไคสี - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.สูง
 1.80 ม. ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

900,000 900,000 900,000 - 900,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

435 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 3043 บา้นทองสาย 
หมูท่ี ่4 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนสา หมูท่ี ่2         
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

436 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 3114 บา้นหนองตอ 
หมูท่ี ่7 ต าบลนาสวรรค์ -  บา้นชมุภทูอง หมูท่ี ่7        
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 1,145 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

437 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 3217               
บา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ - บา้นหว้ยกกต้อง 
หมูท่ี ่1  ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 110 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

438 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล.สาย บก 3032 บา้นบรูพา   
หมูท่ี ่7 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  -                
บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่8 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

439 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 2144 บา้นดอนอดุม 
หมูท่ี ่2 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่1    ต าบล
นาสวรรค์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

440 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก 2147 บา้นโนนสวา่ง 
หมูท่ี ่1 ต าบลโนนสวา่ง - บา้นไคสี หมูท่ี ่5 ต าบลไคสี   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

441 โครงการเสริมผิวจราจร (OverLay) สายบา้นแสนส าราญ  
หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ - บอ่ขยะ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

442 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยดอกไม ้บา้นแสนส าราญ
 หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11      
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 15 ม.        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

443 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2 ต าบลโนนสมบรูณ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 700 ม.       
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

444 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.       
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

445 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ย (หลังวดัปา่)           
บา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ - บา้นหนองนาแซง
 หมูท่ี ่5 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 20 ม.ตามแบบ
แปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

446 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวาง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 111 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

447 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสะอาดหมูท่ี ่11 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนวงัเยีย่ม หมูท่ี ่6 ต าบลโคกกอ่ง
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.      
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

448 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นบงึกาฬใต้หมูท่ี ่3 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นทา่อนิทร์แปลง หมูท่ี ่5 ต าบลโคกกอ่ง  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

449 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาโนน หมูท่ี ่4   
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

450 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทา่ไคร้หมูท่ี ่5     
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11ต าบลวศิิษฐ์    
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

451 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนแกว้หมูท่ี ่12  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนวงัเยีย่มหมูท่ี ่6 ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,800 ม.     
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

452 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกงามหมูท่ี ่3     
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นชมุภทูอง  หมูท่ี ่7 ต าบลค านาดี 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.     
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

453 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รอบหนองบงึกาฬ            
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

454 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหนองหมหูมูท่ี ่5 
ต าบลหนองเลิง - บา้นสมประสงค์ หมูท่ี ่12 ต าบลหอค า 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

455 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองหมหูมูท่ี ่5  
ต าบลหนองเลิง - บา้นดอนปอ หมูท่ี ่5 ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 112 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

456 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองหมหูมูท่ี ่5  
ต าบลหนองเลิง - บา้นดอนปอ หมูท่ี ่3 ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

457 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางสายบา้นหนองบวัทอง หมูท่ี ่7 
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองบวั หมูท่ี ่2 
ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,100 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

458 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนประเสริฐ หมูท่ี ่9 
 - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม.        
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

459 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนประเสริฐ หมูท่ี ่9 
 - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 600 ม.       
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

460 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

461 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทรายทอง หมูท่ี ่13 
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองจนัทร์ 
หมูท่ี ่5  ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

462 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่11 
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นชมุภพูร หมูท่ี ่1
 ต าบลชมุภพูร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

463 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่5 
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองจนัทร์ 
หมูท่ี ่5 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

464 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโพธิท์อง หมูท่ี ่9   
ต าบลโนนสมบรูณ์ - ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 113 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

465 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองฆอ้งค า หมูท่ี ่10
 ต าบลโนนสมบรูณ์ - ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

466 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เขตพืน้ทีอ่นรัุกษห์นองกดุทงิ  
200 ไร่ ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

เขตพืน้ทีอ่นรัุกษห์นองกดุทงิ 
200 ไร่ ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

467 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร (โดยวธิ ีpavement in - place 
recycling) ถนนสาย บก.2049บา้นนาปา่น หมูท่ี ่4   ต าบล
วศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นค าไผ่ หมูท่ี ่3    ต าบลศรี
ชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

468 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร (โดยวธิ ีpavement in - place 
recycling) ถนนสาย บก.2144 บา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่1 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

469 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิ ีOverLay) ถนนสาย บก.
2147 บา้นศิริพร หมูท่ี ่6 ต าบลไคสี - บา้นบรูพา หมูท่ี ่7 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

470 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร (โดยวธิ ีpavement in - place 
recycling) ถนนสาย บก.3032 บา้นบรูพา -              บา้น
โคกกระแช อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

471 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร (โดยวธิ ีpavement in - place 
recycling) ถนนสาย บก.3113 บา้นนาสวรรค์ -           
บา้นนาเจริญ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.     
 หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

472 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร (โดยวธิ ีpavement in - place 
recycling) ถนนสาย บก.3114 บา้นหนองตอ -          
บา้นชมุภทูอง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

473 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิ ีOverLay)                  
บา้นแสนประเสริฐหมูท่ี ่9  - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่ 11 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 114 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

474 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.2144 (โดยวธิ ีOverLay) 
บา้นดอนอดุม - บา้นนาสวรรค์อ าเภอเมอืงบงึกาฬ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,500 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

475 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.2147 (โดยวธิ ีOverLay) 
บา้นไคสี - บา้นโนนสวา่งอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,500 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

476 โครงการเสริมผิวจราจรสาย บก.3032 (โดยวธิ ีOverLay) 
บา้นบรูพา - บา้นโคกกระแซอ าเภอเมอืงบงึกาฬ        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

477 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่12  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  3,600 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

478 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่11 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนสา หมูท่ี ่2  ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ หมูท่ี ่3

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,600 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

479 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกงาม หมูท่ี ่3    
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นค านาดี หมูท่ี ่1  ต าบลค านาดี 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  6,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

480 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโคกงาม หมูท่ี ่3    
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นชมุภทูอง หมูท่ี ่7  ต าบลค านาดี 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  4,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

481 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บา้นโพธิท์อง หมูท่ี ่9  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนสา หมูท่ี ่2  ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,800 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

482 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่12 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนวงัเยีย่ม หมูท่ี ่6  ต าบลโคกกอ่ง
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 115 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

483 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่12 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นอแีฮต หมูท่ี ่2 ต าบลค านาดี   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  5,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

484 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นหนองดินด า หมูท่ี ่6 - 
บา้นโนนดู่ หมูท่ี ่11 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

485 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโนนศิลา หมูท่ี ่4     
ต าบลไคสี - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอ
เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  3,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

486 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นพรนยิม หมูท่ี ่9    
ต าบลโนนสวา่ง - บา้นหนองตะไก ้หมูท่ี ่7 ต าบลโปง่เปอืย 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

487 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทองสาย หมูท่ี ่4   
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ -                     
บา้นหนองจนัทร์สาคร หมูท่ี ่6 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  4,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

488 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นค าหมืน่ หมูท่ี ่7    
ต าบลไคสี - บา้นหนองดินด า หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสวา่ง   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

489 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย           
บา้นทรายทอง หมูท่ี ่13 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวา่ง 
หมูท่ี ่6  ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

490 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย              
บา้นดงหมากยาง หมูท่ี ่7 ต าบลบงึกาฬ - บา้นหนองนาแซง 
หมูท่ี ่5  ต าบลวศิิษฐ์  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - 7,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 116 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

491 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย บก.3114 
บา้นหนองตอ - บา้นชมุภทูอง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

492 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายขา้งวดัปา่อรัญวเิวก -    
บา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่10 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.     
 หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

493 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นทา่
สะอาด หมูท่ี ่1 ต าบลไคสี - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1             
  ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

494 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สายบา้นอาฮง 
หมูท่ี ่3 ต าบลไคสี - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1 ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

495 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิง - บา้นหนองไฮ หมูท่ี ่8  ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

496 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิง - บา้นหนองดินด า หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

497 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาโนน หมูท่ี ่4 (เส้นริม
โขง) ต าบลบงึกาฬ - บา้นโคกกอ่งใต้ หมูท่ี ่7 ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

498 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนประเสริฐ หมูท่ี ่9 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

499 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 117 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

500 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นหนองนาแซง หมูท่ี ่5 ต าบลวศิิษฐ์  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

501 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแสนสุข หมูท่ี ่11 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2 ต าบลโนนสมบรูณ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

502 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยบอนพฒันา      
หมูท่ี ่9 ต าบลนาสวรรค์ - บา้นโนนอนิทร์แปลง หมูท่ี ่6     
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

503 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาแวง หมูท่ี ่8    
ต าบลนาสวรรค์ จากถนนใหญ่ - วดัทุง่หวา้อ าเภอเมอืงบงึกาฬ
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

504 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายขา้งโรงเรียนก าแพงเพชร 
หมูท่ี ่5 ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่5      
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 4 ม. ยาว 800 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

505 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทรายทอง หมูท่ี ่13 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่6                
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

506 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่6 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นหนองจนัทร์ หมูท่ี ่5 ต าบลศรีวไิล 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

507 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นทองสาย หมูท่ี ่4 และ   
บา้นโพธิท์อง หมูท่ี ่9 ต าบลโนนสมบรูณ์ (สายหลังโรงเรียน
โพธิท์องวทิยานสุรณ์ - บา้นโคกสะอาดเชือ่ม ต าบลโคกกอ่ง)
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

508 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นพรนยิม หมูท่ี ่9    
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ขนาดกวา้ง 1.80 ม. สูง 1.80 
ม. ยาว 6  ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

300,000 300,000 300,000 - 300,000 ทอ่ลอด
เหล่ียม 2 

ชอ่ง

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 118 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

509 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่11 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนวงัเยีย่ม หมูท่ี ่6 ต าบลโคกกอ่ง
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ปอ้งกนัน้ าทว่มระบายน้ าได้
สะดวก

ขนาดชอ่งละ 2.10 x 2.10 ม.
ยาว 6.00 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

300,000 300,000 300,000 - 300,000 ทอ่ลอด
เหล่ียม 2 

ชอ่ง

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

510 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น ตามแบบ มข.2527 ล าหว้ยผ้ึง 
บา้นพรนยิม หมูท่ี ่9 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่กกัเกบ็ไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 500,000 500,000 - 500,000 ฝายน้ าล้น
1 แหง่

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

511 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ  
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นโนนแพง หมูท่ี ่9 ต าบลไคสี 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

512 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ
 หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นโนนแพง หมูท่ี ่9 ต าบลไคสี 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหร้ะบายน้ าได้สะดวกและ
ปอ้งกนัน้ าทว่ม

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 300,000 300,000 300,000 - 300,000 ทอ่ลอด
เหล่ียม1 

สาย

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

513 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4 
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

514 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4   
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8 ต าบลไคสี   
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

515 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8
  ต าบลไคสี - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6            
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,750,000 1,750,000 1,750,000 - 1,750,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

516 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นค าแสน หมูท่ี ่10  
ต าบลไคสี - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,750,000 1,750,000 1,750,000 - 1,750,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

517 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8  
ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 119 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

518 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8  
ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

519 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองบวับาน หมูท่ี ่5 
ต าบลโปง่เปอืย - บา้นโนนแพง หมูท่ี ่9 ต าบลไคสี       
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

520 โครงการปรับปรุงถนนรอบหนองกดุเปา่ ต าบลหอค า    
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 8,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

521 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนสมบรูณ์ หมูท่ี ่1 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

522 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนอดุม หมูท่ี ่2  
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

523 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโคกงาม หมูท่ี ่3    
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโนนวงัเยีย่ม หมูท่ี ่6 ต าบลโคกกอ่ง
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

524 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทองสาย หมูท่ี ่4   
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นนาค า หมูท่ี ่3 ต าบลโคกกอ่ง  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

525 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นก าแพงเพชร หมูท่ี ่5 
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองจนัทร์ 
หมูท่ี ่5 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

526 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดงต้อง หมูท่ี ่7     
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 120 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

527 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นดงต้อง หมูท่ี ่7     
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

528 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นทรายทอง หมูท่ี ่13 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

529 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทรายทอง หมูท่ี ่13 
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

530 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายขา้งโรงเรียนบา้นหว้ย
เซือมเหนอื(บา้นโนนแพง) หมูท่ี ่9 ต าบลไคสี -             
บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย        
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

531 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นโนน
อนิทร์แปลง หมูท่ี ่6 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  - 
บา้นศรีนาวา หมูท่ี ่5 ต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซ่พสัิย    
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม. ยาว  1,000  ม. 
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

532 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิ ีOverLay) สาย บก 3032 
บา้นบรูพา หมูท่ี ่7 ต าบลโนนสวา่ง  - บา้นโคกกระแซ    
(ชว่งบา้นบรูพา - หนองบวับาน) อ าเภอเมอืงบงึกาฬ   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

533 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิ ีOverLay) สาย           
บา้นหนองตะไก ้หมูท่ี ่7 ต าบลโปง่เปอืย  - บา้นค าแสน   
หมูท่ี ่10  ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

534 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. สายบา้นหนองตะไก ้หมูท่ี ่7 
ต าบลโปง่เปอืย - บา้นค าแสน หมูท่ี ่10 ต าบลไคสี      
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 121 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

535 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย - บา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8  
ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

536 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 
ต าบลบงึกาฬ - บา้นหนองนาแซง หมูท่ี ่5 - บา้นดอนเจริญ 
หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

537 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหว้ยบอนพฒันา      
หมูท่ี ่9 จากทา้ยบา้น - หว้ยบอน ต าบลนาสวรรค์            
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ยาว 1,000 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

538 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมขา้มหว้ยซาวต าบลค านาดี 
เชือ่ม ต าบลนาสวรรค์ - ต าบลโนนสมบรูณ์               อ าเภอ
เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมระบาย
น้ าใหม้คีวามสะดวก

ตามแบบแปลน  อบจ.บงึกาฬ 600,000 600,000 600,000 - 600,000 ทอ่ลอด
เหล่ียม

มทีีร่ะบายน้ าได้สะดวก กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

539 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายทางขา้มล าหว้ยซาว ตอนบน
 บา้นโคกสวา่ง หมูท่ี ่6 ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

540 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองหม ูหมูท่ี ่5 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นสมประสงค์      
หมูท่ี ่12 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

541 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นหนองหมู
 หมูท่ี ่5 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ -             
บา้นสมประสงค์ หมูท่ี ่12  ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

542 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิง - บา้นหนองไฮ หมูท่ี ่8  ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

543 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิง - บา้นหนองไฮ หมูท่ี ่8  ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 122 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

544 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่1 
ต าบลนาสวรรค์ - บา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสมบรูณ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

545 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโพธิท์อง หมูท่ี ่9   
ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองจนัทร์ 
หมูท่ี ่5 ต าบลศรีวไิล อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม. ยาว  4,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

546 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นแสนสุข หมูท่ี ่11 
ต าบลบงึกาฬ  - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่ 11 ต าบลวศิิษฐ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

547 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นหนองบวับาน หมูท่ี ่5 
ต าบลโปง่เปอืย - บา้นโนนแพงหมูท่ี ่9  ต าบลไคสี       
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

548 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายสายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4 
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

549 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4   
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

550 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาดี หมูท่ี ่4       
ต าบลโนนสวา่ง  - บา้นโปง่เปอืย หมูท่ี ่2  ต าบลโปง่เปอืย
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 8,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

551 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัท ์สายบา้นทองสาย หมูท่ี ่6 
ต าบลโนนสมบรูณ์  - บา้นโนนสา หมูท่ี ่1  ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 10,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

552 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นค าแสน หมูท่ี ่10  
ต าบลไคสี - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 7,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 123 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

553 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นสมประสงค์ หมูท่ี ่12  
ต าบลหอค า - บา้นหนองหม ูหมูท่ี ่5 ต าบลหนองเลิง   อ าเภอ
เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

554 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นไคสี หมูท่ี ่5 ต าบลไคสี
 - บา้นโนนสวา่ง หมูท่ี ่1 ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

555 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นดอนแกว้ หมูท่ี ่5 
ต าบลค านาดี  - บา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสมบรูณ์
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

556 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8
 ต าบลไคสี  - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

557 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟสัท ์สายบา้นทองสาย หมูท่ี ่6 
ต าบลโนนสมบรูณ์  - บา้นโนนสา หมูท่ี ่1  ต าบลโคกกอ่ง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 10 กม.       
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

558 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นค าแสน หมูท่ี ่10  
ต าบลไคสี - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปอืย
 อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

559 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหว้ยเซือมเหนอื หมูท่ี ่8
  ต าบลไคสี - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่
เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

560 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4   
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5 กม.          
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

561 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาปา่น หมูท่ี ่4 -  บา้น
หนองนาแซง  หมูท่ี ่5 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 124 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

562 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาสุขสันต์ หมูท่ี ่12   
ต าบลวศิิษฐ์ - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6           
ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

563 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองแวง หมูท่ี ่3 
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นสมสนกุ หมูท่ี ่4 
ต าบลสมสนกุ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 8 กม.         
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 9,000,000 9,000,000 - 9,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

564 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นนาปา่น หมูท่ี ่4 ต าบลวศิิษฐ์
  - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมูท่ี ่6 ต าบลโปง่เปือ่ย     
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

565 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10  
ต าบลบงึกาฬ - บา้นเหล่าถาวร หมูท่ี ่6 ต าบลวศิิษฐ์          
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 1,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

566 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองหม ูหมูท่ี ่5 
ต าบลหนองเลิง - บา้นดอนปอ หมูท่ี ่5 ต าบลโนนสวา่ง  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

567 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง สายบา้นหนองบวัทอง       
หมูท่ี ่ 7 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นหนองบวั  
หมูท่ี ่2 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 - 6,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

568 โครงการขยายสะพาน คสล. ล าหว้ยสามง่า สาย            
บา้นหนองหม ูหมูท่ี ่5 ต าบลหนองเลิง - บา้นสมประสงค์  
หมูท่ี ่12 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  7  ม. ยาว 30 ม.      
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

569 โครงการเจาะน้ าบาดาลเพือ่การเกษตรจงัหวดับงึกาฬ เพือ่ใหป้ระชาชน มนี้ าใชใ้น
การเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 20,000 20,000 20,000 - 20,000 มนี้ า
บาดาลที่

ได้มาตรฐาน

มแีหล่งกกัเกบ็น้ าเพือ่ท า
การเกษตรมากขึน้

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

570 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นสุขส าราญ  หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นสรรทว ีหมูท่ี ่3 
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 5,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 125 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

571 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นแสนส าราญ (ขา้งบา้นพกัครู)
 หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ - บา้นนาปา่น หมูท่ี ่3 ต าบลวศิิษฐ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 1,600 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

572 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นแสนส าราญ               
(ขา้งบา้นนายอมร อารีรมย)์ หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ      
บา้นดอนเจริญ  หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

573 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10 (ขา้ง
บา้นนาย บญุมา พนัดวง) ต าบลบงึกาฬ - บา้นดอนอดุม   
หมูท่ี ่2 ต าบลโนนสมบรูณ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

574 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นแสนสุข หมูท่ี ่8 (จากแยก
เขา้ สนง. กฬีาและการทอ่งเทีย่วบงึกาฬ) ต าบลบงึกาฬ       
บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11 ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6  ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

575 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นแสนส าราญ (ขา้งนานาย
เสวย) หมูท่ี ่10 ต าบลบงึกาฬ บา้นนาปา่น   หมูท่ี ่3          
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,5000 ม.
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

576 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยดอกไม ้บา้นแสนส าราญ
 หมูท่ี ่10 ต าบล บงึกาฬ - บา้นดอนเจริญ หมูท่ี ่11     
ต าบลวศิิษฐ์ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

577 โครงการกอ่สร้างสะพาน บา้นแสนส าราญ หมูท่ี ่10     
ต าบลบงึกาฬ  - บา้นนาหนองแซง หมูท่ี ่5 ต าบลวศิิษฐ์  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

578 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นแสนสุข หมูท่ี ่11 - 
บา้นแสนประเสริฐ หมูท่ี ่9 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึกาฬ
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 160 ม.        
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 126 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

579 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย            
บา้นสมประสงค์ หมูท่ี ่12 ต าบลหอค า - บา้นหนองหม ู   
หมูท่ี ่5 ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

580 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นหนองเขง็
 หมูท่ี ่3 - บา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่4 ต าบลหอค า          
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

581 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนยาง หมูท่ี ่5 -  
บา้นหนองบวัทอง หมูท่ี ่7 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,200 ม.     
 หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

582 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. สายบา้นหนองเขง็ หมูท่ี ่3 - 
บา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่4 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

583 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองไฮ หมูท่ี ่8         
ต าบลโนนสวา่ง – บา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่ 2 ต าบลหนองเลิง 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

584 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายริมแมน่้ าโขง บา้นอาฮง   
หมูท่ี ่ 3 ต าบลไคสี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว  2,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

585 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นอาฮง หมูท่ี ่ 3     
ต าบลไคสี - บา้นบรูพา หมูท่ี ่7 ต าบลโนนสวา่ง          
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

586 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโคกสะอาด หมูท่ี ่4 -    
บา้นหนองเขง็ หมูท่ี ่3 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

587 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองเขง็ หมูท่ี ่3 
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ – บา้นหนองบวั ต าบลนากัง้
 อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 127 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

588 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายขนานกบัถนนหมายเลข 
212 ทัง้ 2 ฝ่ังบา้นนาโซ่ หมูท่ี ่9 ต าบลหอค า                  
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

589 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นหนองบวัทอง หมูท่ี ่7 –
 บา้นโนนยาง หมูท่ี ่5 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

590 โครงการขยายสะพาน ทางเขา้บา้นเจริญรัตน ์วงัด่านโคก 
ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

591 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายรอบหนองหนิ บา้นสะง้อ 
หมูท่ี ่2 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 650 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

592 โครงการขยายสะพาน ทางออกบา้นโคกสะอาด -          
บา้นหนองเขง็ ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ           
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

593 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นดอนปอ หมูท่ี ่5    
ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

594 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นหนองหม ูหมูท่ี ่5 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

595 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นโนนสง่า หมูท่ี ่12 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 128 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

596 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นสุขส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลหนองเลิงอ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

597 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นคลองเค็ม หมูท่ี ่6 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

598 โครงการกอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม บา้นนาล้อม หมูท่ี ่7   
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าในฤดูฝน ไมใ่หน้้ าเออ่
ล้นถว่มถนน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 900,000 900,000 900,000 - 900,000 มทีอ่ลอด
เหล่ียมที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

599 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นค าแคนพฒันา หมูท่ี ่6 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล - บา้นค าภ ูหมูท่ี ่5 ต าบลชยัพร 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 ม.  ตามแบบ
แปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

600 โครงการกอ่สร้างสะพานหว้ยบงับาตร บา้นชยัพร ม.1   
ต าบลชยัพร อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นเทพมชียั ม.7    
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 - 4,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

601 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. บา้นนาเจริญเหนอื ม.8   
ต าบล หนองเลิง - บา้นโคกสะอาด  ม.4 ต าบลหอค า     
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม.  ยาว 25 ม. ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

602 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่1 
ต าบลนาสวรรค์ - บา้นโนนจ าปา หมูท่ี ่6 ต าบลโนนสมบรูณ์ 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

603 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นนาสวรรค์ หมูท่ี ่1 
ต าบลนาสวรรค์ - บา้นนาเจริญ หมูท่ี ่3 ต าบลค านาดี อ าเภอ
เมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,300ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 129 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

604 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนสา หมูท่ี ่2 ต าบล
โคกกอ่ง - บา้นทา่โพธิ ์หมูท่ี ่6 ต าบลบงึกาฬ อ าเภอเมอืงบงึ
กาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,400ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

605 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายบา้นโนนยาง หมูท่ี ่5 - บา้น
หนองบวัทอง หมูท่ี ่7 ต าบลหอค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

606 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์OverLay)สาย
บา้นโนนยาง หมูท่ี ่5 - บา้นหนองบวัทอง หมูท่ี ่7 ต าบลหอ
ค า อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,300 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

607 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์OverLay)สาย
บา้นสะง้อ หมูท่ี ่2 - บา้นโนนยาง หมูท่ี ่5 ต าบลหอค า 
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,100 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

7,500,000 7,500,000 7,500,000 - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

608 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์OverLay) สาย 
บก.3114 บา้นหนองตอ หมูท่ี ่7 ต าบลนาสวรรค์ - บา้นชมุ
ภทูอง หมูท่ี ่7 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 14,200 ม. 
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 - - - มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

609 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย
บา้นศรีพนาเหนอื หมูท่ี ่16 ต าบลเซกา - บา้นโคกกระแซ 
หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,520,000 2,520,000 2,520,000 - 2,520,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

610 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6  
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโนนสวนหมอ่น
 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

611 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นโนนสูงเหนอื หมูท่ี ่21 
ต าบลเซกา - บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นต้อง   
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

612 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20     
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นอดุมทรัพย ์ 
หมูท่ี ่23 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 130 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

613 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20     
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นเซกาใต้      
หมูท่ี ่10 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

614 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยเซกาบา้นศรีพนาเหนอื    
หมูท่ี ่16 - บา้นโคกพทิกัษห์มูท่ี ่15 ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

615 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นหว้ยคอม  
หมูท่ี ่2 ต าบลเซกา - บา้นอดุมทรัพยห์มูท่ี ่23 ต าบลเซกา
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 8,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

9,608,000 9,608,000 9,608,000 - 9,608,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

616 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นพฒันาภบิาล
 หมูท่ี ่18 ต าบลเซกา - บา้นเหล่า หมูท่ี่8 ต าบลหนองทุม่ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

9,616,000 9,616,000 9,616,000 - 9,616,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

617 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นหว้ยเรือ  
หมูท่ี ่9 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นพนัหา่ว หมูท่ี ่3 
ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.ตาม
แบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,636,000 3,636,000 3,636,000 - 3,636,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

618 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต  บา้นศรีพนา
เหนอื หมูท่ี ่16 ต าบลเซกา - บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่2         
  ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

7,260,000 7,260,000 7,260,000 - 7,260,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

619 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นศรีพนา   
หมูท่ี ่7 - บา้นไทยเสรี หมูท่ี ่13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 8,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

11,520,000 11,520,000 11,520,000 - 11,520,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

620 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นพฒันาภบิาล
 หมูท่ี ่18 - บา้นโนนสูง หมูท่ี ่3  ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,388,400 4,388,400 4,388,400 - 4,388,400 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

621 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นนางัว      
หมูท่ี ่5 ต าบลเซกา - บา้นโนนสวนหมอ่นหมูท่ี ่5            
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

5,073,600 5,073,600 5,073,600 - 5,073,600 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 131 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

622 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยเรือ หมูท่ี ่9    
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นพนัหา่ว      
หมูท่ี ่3 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

623 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหว้ยเรือ หมูท่ี ่9    
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นโนนจ าปาทอง หมูท่ี ่10 ต าบล
โพธิห์มากแขง้ อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

624 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสายปญัญาเหนอื      
หมูท่ี ่19 - บา้นไทยเสรี หมูท่ี ่13 ต าบลเซกาอ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,560,000 4,224,000 4,224,000 - 2,112,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

625 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีพนาเหนอื หมูท่ี ่16 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20       
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,772,500 1,772,500 1,772,500 - 1,772,500 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

626 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีพนาเหนอื หมูท่ี่16 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นค าสมบรูณ์  
หมูท่ี ่3 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

627 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีพนาเหนอื หมูท่ี ่16 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่2       
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,050,000 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

628 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีพนา หมูท่ี ่7     
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นพฒันาภบิาล หมูท่ี ่18    
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

629 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพฒันาภบิาล หมูท่ี ่18 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นโนนสูง หมูท่ี ่3 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,550,000 3,550,000 3,550,000 - 3,550,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

630 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนหมอ่นหมูท่ี ่5  ต าบล
บา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 132 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

631 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6 -
 บา้นสายปญัญา หมูท่ี ่8 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา          
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

632 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสูงเหนอื หมูท่ี ่21 
ต าบลเซกา - บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นต้อง   
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,550,000 3,100,000 3,100,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

633 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสูง หมูท่ี ่3       
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโคกกระแซ  
หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นต้อง  อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

10,500,000 4,200,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

634 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสวนหมอ่น หมูท่ี ่5 
ต าบลบา้นต้อง - บา้นสายปญัญา หมูท่ี ่8 ต าบลเซกา   
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 1,750,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

635 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นต้อง หมูท่ี ่1        
ต าบลบา้นต้อง - บา้นถ้ าพระ หมูท่ี ่9 ต าบลโสกกา่ม    
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

636 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บา้นเซกาใต้ หมูท่ี ่10  ต าบลเซกา
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

637 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นพนัหา่ว หมูท่ี ่3
 ต าบลนาทม จงัหวดันครพนม

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

638 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเทพมงคล หมูท่ี ่20 - 
บา้นอดุมทรัพย ์หมูท่ี ่23 ต าบลเซกาอ าเภอเซกา      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

639 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเซกาเหนอื หมูท่ี ่14 
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นไทยเสรี     หมู่
ที ่13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 133 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

640 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเซกาเหนอื หมูท่ี ่14 
ต าบลเซกา - บา้นเหล่า หมูท่ี ่8 ต าบลหนองทุม่ อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,520,000 2,520,000 2,520,000 - 2,520,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

641 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )    
บา้นมงคลพฒันา หมูท่ี ่10 ต าบลหนองทุม่ - บา้นทา่สวรรค์ 
หมูท่ี ่7 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,800 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

642 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )    
บา้นบงึเค็ง หมูท่ี ่2 ต าบลหนองทุม่ จงัหวดับงึกาฬ -      
บา้นปากโนด หมูท่ี ่5 ต าบลหนองบวัสิมอ าเภอค าตากล้า 
จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

643 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงสาร หมูท่ี ่6 ต าบลซาง -
 บา้นโคกกอ่ง หมูท่ี ่5 ต าบลหนองทุม่ อ าเภอเซกา         
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

644 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นดงสาร หมูท่ี ่6 -         
บา้นซ่อมกอก หมูท่ี ่3 ต าบลซางอ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

645 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นซ่อมกอก  
หมูท่ี ่3 ต าบลซาง - บา้นปยิชน หมูท่ี ่11 ต าบลหนองทุม่ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  ยาว
 5,000 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

646 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองทุม่ใต้ หมูท่ี ่12 
ต าบลหนองทุม่ - บา้นซ่อมกอก หมูท่ี ่3 ต าบลซาง      
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,100 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

11,160,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

647 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองทุม่ หมูท่ี ่1  
ต าบลหนองทุม่ - บา้นโพธิน์อ้ย หมูท่ี ่5 ต าบลทา่กกแดง 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

648 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองจกิ หมูท่ี ่6  
ต าบลหนองทุม่ - บา้นโพธิน์อ้ย หมูท่ี ่5 ต าบลทา่กกแดง 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

11,200,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 134 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

649 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่ส าราญ หมูท่ี ่2 
ต าบลซาง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นทา่กอ้น หมูท่ี ่1
 ต าบลทา่กอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

700,000 700,000 700,000 - 700,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

650 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่เรือหมูท่ี ่8 ต าบลซาง
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ - บา้นทา่กอ้น หมูท่ี ่1     ต าบล
ทา่กอ้น อ าเภออากาศอ านวย จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,050,000 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

651 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดงสาร หมูท่ี ่6 ต าบล
ซาง - บา้นโคกกอ่ง หมูท่ี ่5 ต าบลหนองทุม่  อ าเภอเซกา  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

652 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ่อมกอกหมูท่ี ่3   
ต าบลซาง - บา้นปยิชน หมูท่ี ่11 ต าบลหนองทุม่       อ าเภอ
เซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

653 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นซ่อมกอก หมูท่ี ่3   
ต าบลซาง - บา้นโคกกอ่ง หมูท่ี ่5 ต าบลหนองทุม่  อ าเภอเซ
กา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

654 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกกอ่ง หมูท่ี ่5   
ต าบลหนองทุม่ - บา้นซาง หมูท่ี ่1 ต าบลซาง อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 4,200,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

655 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นกดุสิมเหนอื หมูท่ี ่13
ต าบลหนองทุม่ - บา้นโนนสูง หมูท่ี ่3 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

656 โครงการกอ่สร้างคลองส่งน้ าบา้นหนองทุม่ หมูท่ี ่1       
ต าบลหนองทุม่ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ระบายน้ าส่วนเกนิลดการกดั
เซาะของพืน้ที่

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 750,000 750,000 750,000 - 750,000 ลดปญัหา
น้ าส่วนเกนิ

เพือ่ใหน้้ าไหลสะดวก
ปอ้งกนัน้ าเออล้นในชว่งฤดู
ฝน และใชใ้นการเกษตร
อยา่งเพยีงพอ

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

657 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )      
(บอ่เกลือ) - บา้นตาลเด่ียว หมูท่ี ่4 ต าบลทา่สะอาด     
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ ไป บา้นดอนค า อ าเภอค าตากล้า
 จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,250,000 2,250,000 2,250,000 - 2,250,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 135 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

658 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นทา่กกแดง หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่กกแดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ -  บา้นผาศักด์ิ 
หมูท่ี ่13 ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

659 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต หมูท่ี ่10   
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา - บา้นดอนค าหมูท่ี ่2        
ต าบลนาแต อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว 8,000 ม.  ยาว
 8,000 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,470,000 7,470,000 7,470,000 - 7,470,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

660 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหวัแฮต หมูท่ี ่3       
ต าบลทา่สะอาด - บา้นโนนตาผา หมูท่ี ่12 ต าบลปง่ไฮ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

661 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองหิง้ หมูท่ี ่2  
ต าบลทา่กกแดง - บา้นเนนิไผ่ หมูท่ี ่13 ต าบลทา่กกแดง 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,800,000 2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

662 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเนนิไผ่ หมูท่ี ่13   
ต าบลทา่กกแดง - บา้นโคกโขง หมูท่ี ่4 ต าบลปง่ไฮ        
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 8,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

663 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่1 
ต าบลทา่สะอาด - บา้นหนองชยัวาน หมูท่ี ่3 ต าบลปง่ไฮ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

664 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นตาลเด่ียว หมูท่ี ่4  
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา - บา้นเกษตรรุ่งเรือง หมูท่ี ่7
ต าบลวงัชมพ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

665 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )      
สาย บก.๔๐๗๐ บา้นค าบอน หมูท่ี ่2 ต าบลน้ าจัน้      อ าเภอ
เซกา - บา้นนาค าแคน หมูท่ี ่3 ต าบลนาแสง    อ าเภอศรีวไิล
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,400,000 2,400,000 2,400,000 - 2,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 136 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

666 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )      
สาย บก.๓๐๙๘ บา้นเหล่าคาม หมูท่ี ่4 ต าบลน้ าจัน้ -    
บา้นดอนเสียด หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา    
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,600,000 3,600,000 3,600,000 - 3,600,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

667 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )      
สาย บก.๓๐๑๑ บา้นเหล่าคาม หมูท่ี ่4 ต าบลน้ าจัน้ -    
บา้นกดุสิม หมูท่ี ่7 ต าบลหนองทุม่ อ าเภอเซกา        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 3,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

1,800,000 1,800,000 1,800,000 - 1,800,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

668 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย 
บก.๒๐๒๗ บา้นทา่เชยีงเครือ หมูท่ี ่2 ต าบลปง่ไฮ -        
บา้นใหมส่ามคัคี หมูท่ี ่8 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

669 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay ) สาย
บา้นทุง่เจริญหมูท่ี ่18 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - ถนนสาย 
บก.2027 บา้นทา่เชยีงเครือ ต าบลปง่ไฮ - บา้นใหมส่ามคัคี 
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

670 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )     
บา้นทุง่เจริญหมูท่ี ่18 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - ถนนสาย 
บก.2027 บา้นทา่เชยีงเครือ ต าบลปง่ไฮ - บา้นใหมส่ามคัคี 
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

671 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวธิโีอเวอร์เลย ์Overlay )     
บา้นดงกระพงุ หมูท่ี ่5 ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา -         บา้น
เกษมพฒันา หมูท่ี ่5 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

11,250,000 11,250,000 11,250,000 - 11,250,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

672 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต เส้นทางจาก 
ต าบลปง่ไฮ - บา้นทา่เชยีงเครือ หมูท่ี ่2 ต าบลปง่ไฮ     
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

1,400,000 1,400,000 1,400,000 - 1,400,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 137 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

673 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นสังคมพฒันา
 หมูท่ี ่8 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - สะพานน้ าฮ้ี ต าบลปง่ไฮ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

674 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต บา้นค าบอนใต้ 
หมูท่ี ่11 ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน หมูท่ี ่3 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,150,000 3,150,000 3,150,000 - 3,150,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

675 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นเหล่าคาม หมูท่ี ่4 
ต าบลน้ าจัน้ - บา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6 ต าบลเซกา   
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7,417 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,787,850 7,787,850 7,787,850 - 7,787,850 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

676 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองปะต่าง หมูท่ี ่4 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนปอ หมูท่ี ่6  
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

677 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองชยัวานใต้       
หมูท่ี ่15 ต าบลปง่ไฮ - บา้นโพธิน์อ้ย หมูท่ี ่5 ต าบลทา่กก
แดง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,450,000 2,450,000 2,450,000 - 2,450,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

678 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองชยัวาน หมูท่ี ่3 - 
บา้นสังคมพฒันา หมูท่ี ่8 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา     
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

2,800,000 2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

679 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองคล้า หมูท่ี ่7 
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนหมอ่น หมูท่ี ่5 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

680 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองคล้า หมูท่ี ่7 
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาแสง หมูท่ี ่1 ต าบลนาแสง
 อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,400 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,625,000 2,625,000 2,625,000 - 2,625,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

681 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองคล้า หมูท่ี ่7 
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นดงเกษม หมูท่ี ่5        ต าบล
นาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,600 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,680,000 1,680,000 1,680,000 - 1,680,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 138 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

682 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองแกง่ทราย       
หมูท่ี ่13 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - บา้นกดุสิมเหนอื       
หมูท่ี ่13 ต าบลหนองทุม่ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,200,000 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

683 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสังคมพฒันา หมูท่ี ่8 
ต าบลปง่ไฮ - บา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่1 ต าบลทา่สะอาด   
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

10,000,000 4,000,000 4,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

684 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นปรารถนาดี หมูท่ี ่2 
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ -บา้นโนนตาผา หมูท่ี ่12 
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

6,300,000 6,300,000 6,300,000 - 6,300,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

685 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนตาผา หมูท่ี ่12 
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - บา้นใหมศ่รีชมภ ูหมูท่ี ่1      
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

630,000 630,000 630,000 - 630,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

686 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนตาผา หมูท่ี ่12 
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - บา้นปรารถนาดี หมูท่ี ่2      
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,050,000 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

687 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นน้ าจัน้ หมูท่ี ่1      
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาแสง หมูท่ี ่1 ต าบลนาแสง
 อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

9,800,000 2,450,000 9,800,000 - 2,450,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

688 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่สวรรค์เหนอื       หมู่
ที ่16 ต าบลปง่ไฮ - บา้นมงคลพฒันา หมูท่ี ่10       ต าบล
หนองทุม่ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

689 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่ไร่ หมูท่ี ่5           
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,150,000 3,150,000 3,150,000 - 3,150,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

690 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นทา่ไร่ หมูท่ี ่5         
ต าบลปง่ไฮ - บา้นเซกาใต้ หมูท่ี ่10 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

1,050,000 1,050,000 1,050,000 - 1,050,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 139 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

691 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนกอ่ หมูท่ี ่9    
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา - บา้นทา่สะอาด หมูท่ี ่1        
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,800,000 2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

692 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนกอ่ หมูท่ี ่9    
ต าบลปง่ไฮ - บา้นหนองชยัวาน หมูท่ี ่3 ต าบลปง่ไฮ     
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

700,000 700,000 700,000 - 700,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

693 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอนใหม ่หมูท่ี ่13 
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาแสง หมูท่ี ่1 ต าบลนาแสง
 อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,300,000 6,300,000 6,300,000 - 6,300,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

694 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอนใหม ่หมูท่ี ่13 
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน หมูท่ี ่3       
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,150,000 3,150,000 3,150,000 - 3,150,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

695 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอน หมูท่ี ่2     
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาแสง หมูท่ี ่1            
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

700,000 700,000 700,000 - 700,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

696 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอน หมูท่ี ่2    
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน หมูท่ี ่3       
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

4,200,000 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

697 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอน หมูท่ี ่2     
ต าบลน้ าจัน้ - บา้นดอนเสียด หมูท่ี ่3 ต าบลบา้นต้อง   อ าเภอ
เซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,100,000 2,100,000 2,100,000 - 2,100,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

698 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าบอน หมูท่ี ่2     
(ถนนแหวนรอบอา่งดู่) ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา -          
บา้นโนนสวนหมอ่น หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา       
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,200,000 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

699 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก 3098 บา้นเหล่าคาม 
หมูท่ี ่4 ต าบลน้ าจัน้ - บา้นดอนเสียด หมูท่ี ่3           ต าบล
บา้นต้อง อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 140 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

700 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย บก 3011 บา้นเหล่าคาม 
หมูท่ี ่4 ต าบลน้ าจัน้ - บา้นกดุสิม หมูท่ี ่7 ต าบลหนองทุม่ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

701 โครงการถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นโนนสวนหมอ่น 
หมูท่ี ่5 ต าบลบา้นต้อง - บา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6     
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

702 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศิริพฒัน ์หมูท่ี ่6   
ต าบลบา้นต้อง - บา้นถ้ าพระ หมูท่ี ่9 ต าบลโสกกา่ม    
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

703 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบอ่พนา หมูท่ี ่5     
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นโชคอ านวย หมูท่ี ่10 
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

- 5,250,000 5,250,000 - 5,250,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

704 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบอ่พนา หมูท่ี ่5     
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นทา่ไร่ หมูท่ี ่2          
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 5,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

705 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นบอ่พนา หมูท่ี ่5    
ต าบลโสกกา่ม - บา้นทา่ดอกค า หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ดอกค า 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,450,000 2,450,000 2,450,000 - 2,450,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

706 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายดอนเสียดใต้ หมูท่ี ่12  
ต าบลบา้นต้อง - บา้นค าบอน หมูท่ี ่2 ต าบลน้ าจัน้      
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

707 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่7 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นหนองแสง หมูท่ี ่4    
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

4,200,000 4,200,000 4,200,000 - 4,200,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

708 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่7 
ต าบลโสกกา่ม - บา้นค าชมภ ูหมูท่ี ่9 ต าบลบา้นต้อง    
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 141 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

709 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนส าราญใต้ หมูท่ี ่10
 ต าบลโสกกา่ม - บา้นค าชมภ ูหมูท่ี ่9 ต าบลบา้นต้อง     
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,250,000 5,250,000 5,250,000 - 5,250,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

710 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่7 
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นหนองแสง หมูท่ี ่4      
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 9,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 10,500,000 10,500,000 - 10,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

711 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสวนหมอ่น หมูท่ี ่5 
ต าบลบา้นต้อง - บา้นสายปญัญาเหนอื หมูท่ี ่19 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม. หนา
 0.15 ม.ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

1,680,000 1,680,000 1,680,000 - 1,680,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

712 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสวนหมอ่น หมูท่ี ่5 
ต าบลบา้นต้อง - บา้นโนนเหมอืดแอ ่หมูท่ี ่6 ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

713 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนงาม หมูท่ี ่11  
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนปอ หมูท่ี ่6  
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

7,000,000 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

714 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาตาไก ้หมูท่ี ่2    
ต าบลโสกกา่ม - บา้นค าชมภ ูหมูท่ี ่9 ต าบลบา้นต้อง      
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

715 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนเสียดใต้ หมูท่ี ่12 
ต าบลบา้นต้อง - บา้นโนนส าราญ หมูท่ี ่7 ต าบลโสกกา่ม 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

9,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

716 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนเสียดใต้ หมูท่ี ่12 
ต าบลบา้นต้อง - บา้นถ้ าพระ หมูท่ี ่9 ต าบลโสกกา่ม    
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

717 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดงสวา่ง หมูท่ี ่6     
ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา - บา้นหนองแสง หมูท่ี ่4     
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 142 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

718 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นค าชมภ ูหมูท่ี ่9     
ต าบลบา้นต้อง - บา้นนาตาไก ้หมูท่ี ่2 ต าบลโสกกา่ม    
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,800,000 2,800,000 2,800,000 - 2,800,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

719 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีพนาเหนอื หมูท่ี ่16 
ต าบลเซกา - บา้นโคกกระแซ หมูท่ี ่2 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอ
เซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

720 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนเสียดเหนอืหมูท่ี ่11
 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา - บา้นค าแคนพฒันา หมูท่ี ่6 
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

12,250,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

721 โครงการกอ่สร้างถนน  คสล สาย บก 2053  ขา้ง
โรงพยาบาลพรเจริญ ต าบลพรเจริญ - บา้นวงัยาว หมู1่  
ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม. ยาว  6,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

722 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีอดุม หมู่3         
ต าบลพรเจริญ - บา้นศรีเจริญ หมู่7  ต าบลปา่แฝก       
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 6,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

723 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นปรารถนาดี หมู2่   
ต าบลปา่แฝก - บา้นโนน หมู่3  ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

724 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาซาว หมู5่         
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยเรือใหญ่ หมู่4 
 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

725 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาสาร หมู6่        
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นนาค า หมู1่ ต าบลศรีส าราญ       
อ าเภอพรเจริญ   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

726 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสามแยก  หมู2่      
ต าบลพรเจริญ - บา้นโนนสวาท หมู4่  ต าบลวงัชมภ ู    
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 143 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

727 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นปรารถนาดี หมู2่   
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ  -  บา้นใหมส่ามคัคี  หมู่8    
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

728 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นศรีอดุม   หมู่3      
ต าบลพรเจริญ - บา้นหนองผักแวน่  หมู่4  ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

729 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกสวา่ง หมู2่       
ต าบลดอนหญ้านาง  -  บา้นนาค า หมู1่  ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

730 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกสวา่ง หมู2่       
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นหนองลาด ม.๓  ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

731 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพฒันา หมู3่         
ต าบลดอนหญ้านาง  -  บา้นนาทอง  หมู6่  ต าบลหนองหวั
ชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 2,000,000 - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

732 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดอนนอ้ย หมู6่      
ต าบลดอนหญ้านาง  -  บา้นนาสาร  หมู6่  ต าบลศรีชมภ ู 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

733 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโชคชยั ม.๖ ต าบลศรีส าราญ
 - บา้นหนองหวัชา้ง ม.๑ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

734 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นหนองหวัชา้ง ม.๑       
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ  –  บา้นนาเจริญ ม.๓  
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  7 ม. ยาว 12,000 ม.  
 หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

735 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโนน  ม.๓ ต าบลศรีชมภ ู– 
บา้นสมสะอาด หมู4่  ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม.ยาว  3,000  ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 144 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

736 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. บา้นโนนสวาท ม.๔ ต าบลวงัชมภู
 อ าเภอพรเจริญ – บา้นตาลเด่ียว ม.๔ ต าบลทา่สะอาด 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม.ยาว  3,500 ม.  
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

737 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ม.๑๑  ต าบลพรเจริญ      
อ าเภอพรเจริญ – บา้นใหมส่ามคัคี ม.๘ ต าบลทา่สะอาด 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม.ยาว ๔,๔00 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

738 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นปรารถนาดี ม.๒ ต าบลปา่
แฝก อ าเภอพรเจริญ – บา้นใหมส่ามคัคี ม.๘ ต าบลทา่สะอาด
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  5 ม.ยาว  2,000  ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

739 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาค า หมู1่          
ต าบลศรีส าราญ - บา้นภฟูา้ ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

740 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นหนองกงุ หมู3่        
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ - บา้นนาเจริญ หมู่3 
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

741 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสุขสาคร หมู4่       
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนางาม หมู5่  ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

742 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นนาค า หมู1่           
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ  แยกไป วดัปา่ดานศรี
ส าราญ -  บา้นโนนมว่ง ม.๗ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ
  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

743 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายขา้งโรงเรียนศรีส าราญ -   
โชคชยั-บะหนองไร่ บา้นโนนสวา่ง หมู่4 ต าบลศรีส าราญ    
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 4,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

744 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายรอบวดัปา่ด่านศรีส าราญ 
บา้นนางาม หมู5่ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 145 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

745 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาล้อม หมู8่        
ต าบลหนองหวัชา้ง - หว้ยโปง่ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

746 โครงการเสริมจราจรสายบา้นพฒันา ม.๓ ต าบลดอนหญ้านาง
 - บา้นหนองลาด หมู3่ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

747 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บา้นโชคชยั หมู่6 ต าบลศรีส าราญ
 บา้นนาซาว  หมู5่   ต าบลหนองหวัชา้ง  อ าเภอพรเจริญ  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.ยาว  7,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

748 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นดงเสียด หมู1่        
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นวงัยาว หมู1่  ต าบลวงัชมภ ู               
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

749 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นสุขสาคร หมู4่        
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นหนองลาด หมู3่ ต าบลศรีส าราญ  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

750 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นนางาม หมู5่          
ต าบลศรีส าราญ - บา้นนาซาว หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

751 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.สายบา้นศรีมงคล หมู5่        
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8   
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

752 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบก.2053 - สายบา้นวงัชมภู
 - บา้นตาลเด่ียว ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

753 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นนาค า หมู1่          
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยลึก หมู่3     
ต าบลชมุภพูร อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 146 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

754 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นใหมศ่รีชมภเูส้นหว้แฮม 
หมู ่ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นโนนตาผา หมู1่2  
ต าบลโปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  5  ม. ยาว ๔,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

755 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นนาล้อม หมู8่     
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยเรือใหญ่ หมู่4
 ต าบลค านาดี  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

756 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นดงเสียด หมู1่     
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นโคกสวา่ง ม. 2 ต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

757 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นศรีมงคล หมู5่      
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นทา่เชยีงเครือ หมู่2  
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

758 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นศรีชมภ ูหมู7่    
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นนางาม หมู5่  ต าบลศรีส าราญ      
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

759 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นนาสาร หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นดอนนอ้ย หมู่6 ต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

760 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นโชคชยั หมู6่       
ต าบลศรีส าราญ - บา้นหนองหวัชา้ง  หมู่1                  
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ม. ยาว ๗,๓๗๔ ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

761 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นหนองหวัชา้ง หมู1่ 
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ – บา้นนาเจริญ หมู่3 
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖  ม.ยาว ๗,๔๒๙ ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

762 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นนาล้อม หมู8่     
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ – บา้นค านาดี หมู่1  
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม.  ยาว 8,๙๕๐  ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 147 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

763 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นนาสาร หมู6่      
ต าบลศรีชมภ ู – บา้นนาค า หมู1่ ต าบลศรีส าราญ       
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม.ยาว  ๗,๙๘๐ ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

764 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นโนนสวาท หมู4่   
ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ – บา้นตาลเด่ียว หมู่4      
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖  ม.ยาว  ๓,๐๔๕  ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

765 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายเชือ่มต่อระหวา่ง      
ต าบลหนองหวัชา้ง - ศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ        
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,200 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

766 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นดงเสียด หมู1่      
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นวงัยาว หมู1่ ต าบลวงัชมภ ู         
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

767 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายทางไปหว้ยบอน        
บา้นพฒันา หมู ่3  ต าบลดอนหญ้านาง ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

768 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นสามแยก หมู2่    
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ   - บา้นใหมส่ามคัคี         
(สะพานหว้ยหมากบา้) หมู8่ ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา     
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 2,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

769 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นศรีอดุม หมู3่     
ต าบลพรเจริญ - บา้นนอ้ยพฒันา หมู่4 ต าบลปา่แฝก   
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

770 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุกสายบา้นนาล้อม หมู ่8   
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ  - บา้นค านาดี หมู ่1  
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

771 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นโชคชยั ม.๖ 
ต าบลศรีส าราญ - บา้นหนองหวัชา้ง ม.๑ ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ม. ยาว ๗,000 ม.   
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 148 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

772 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นอดุมสุข ม.๑๑ 
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ – บา้นใหมส่ามคัคี ม.๘   
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖ ม.ยาว ๔,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

773 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นศรีมงคล ม.๕ 
ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ  - บา้นทา่เชยีงเครือ ม.๒ 
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖  ม.ยาว ๔,500  ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

774 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นหนองหวัชา้ง 
ม.๑ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ – บา้นนาเจริญ ม.๓
 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖  ม.ยาว 5,000 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

775 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นนาสาร ม.๖ 
ต าบลศรีชมภ ู – บา้นนาค า ม.๑ ต าบลศรีส าราญ       
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม.ยาว 5,000 ม.    
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

776 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นโนนสวาท ม.๔ 
ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ – บา้นตาลเด่ียว ม.๔      
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  ๖  ม.ยาว  ๓,500  ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

777 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีอดุม หมู3่        
ต าบลพรเจริญ - บา้นโนน หมู่3  ต าบลศรีชมภ ู        อ าเภอ
พรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

778 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นศรีอดุม   หมู่3      
ต าบลพรเจริญ - บา้นปรารถนาดี หมู2่ ต าบลปา่แฝก   
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

779 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายเชือ่มต่อระหวา่ง
ต าบลหนองหวัชา้ง  - ศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ       
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 4,200 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

780 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นสามแยก  หมู2่      
ต าบลพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8 ต าบลทา่สะอาด 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 149 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

781 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นพนูผล หมู5่         
ต าบลวงัชมภ ู- บา้นแกว้สมบรูณ์ หมู8่  ต าบลพรเจริญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

782 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้นโคกสวา่ง หมู2่       
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาค า หมู1่  ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 5,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

783 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นสามแยก หมู2่ 
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ  - บา้นใหมส่ามคัคี      
(สะพานหว้ยหมากบา้) หมู8่ ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา     
  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

784 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้นสร้างค า หมู3่ 
ต าบลวงัชมภ ู- บา้นหนองบวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

785 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บก.ถ.๑ - ๐๐๒๓ 
บา้นศรีอดุม - บา้นศรีเจริญ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 6,470 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

786 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นศรีอดุม 
หมู3่ ต าบลพรเจริญ - บา้นปรารถนาดี  หมู2่ ต าบลปา่แฝก 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

787 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นศรีมงคล 
หมู5่ ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นทา่เชยีงเครือ หมู่2 
 ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

788 โครงการกอ่สร้าง คสล.สายบา้นสามแยก หมู2่ ต าบลพรเจริญ
 อ าเภอพรเจริญ  - บา้นใหมส่ามคัคี (สะพานหว้ยหมากบา้) 
หมู8่ ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๕ ม. ยาว 3,000 ม.  
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

789 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)บา้นโชคชยั หมู่6 
ต าบลศรีส าราญ - บา้นนาซาว หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 150 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

790 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นนาซาว 
หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยเรือใหญ่
 หมู่4 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

791 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นนาสาร หมู6่  
ต าบลศรีชมภ ู- บา้นนาค า หมู1่ ต าบลศรีส าราญ        
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

792 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)บา้นสามแยกหมู2่ 
ต าบลพรเจริญ - บา้นโนนสวาท หมู4่ ต าบลวงัชมภ ู    
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

793 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายบา้นศรีอดุม  
หมู3่ ต าบลพรเจริญ - บา้นโนน หมู่3 ต าบลศรีชมภ ู    
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

794 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายบา้นนอ้ยพฒันา
 หมู่4 ต าบลปา่แฝก - บา้นนาค า หมู1่  ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

795 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นโคกสวา่ง 
หมู2่ ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาค า หมู1่ ต าบลศรีส าราญ
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

796 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นดอนนอ้ย 
หมู6่ ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาสาร หมู6่ ต าบลศรีชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

797 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นโชคชยั ม.๖ 
ต าบลศรีส าราญ - บา้นหนองหวัชา้ง  ม.๑ ต าบลหนองหวัชา้ง
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

798 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นหนองหวัชา้ง 
ม.๑ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ – บา้นนาเจริญ ม.๓
 ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง  6 ม.ยาว 12,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 151 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

799 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นโชคชยั  
หมู6่  ต าบลศรีส าราญ - บา้นโนนสง่า หมู่9                  
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

800 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) หนองกงุ หมู3่ 
ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ - บา้นนาเจริญ หมู่3 
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

801 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นสุขสาคร 
หมู4่ ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนางาม หมู5่ ต าบลศรีส าราญ
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

802 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายบา้นนาค า หมู่
1 ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอพรเจริญ แยกไปวดัปา่ดานศรี
ส าราญ - บา้นโนนมว่ง ม.๗ หมู5่ ต าบลศรีส าราญ              
   อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

803 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายขา้งโรงเรียนศรี
ส าราญ - โชคชยั - บะหนองไร่ บา้นโนนสวา่ง หมู่4       
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม.  ยาว 3,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มีสะพานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

804 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) สายรอบวดัปา่ด่าน
ศรีส าราญ บา้นนางาม หมู5่ ต าบลศรีส าราญ        อ าเภอพร
เจริญ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

805 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายบา้นโชคชยั 
หมู6่ ต าบลศรีส าราญ  - บา้นโสกเมย ต าบลศรีส าราญ      
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

806 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)บา้นนาล้อม หมู่8 
ต าบลหนองหวัชา้ง - หว้ยโปง่ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

807 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นนาล้อม หมู่8 
ต าบลหนองหวัชา้ง - หว้ยโปง่ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 6,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 152 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

808 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นพฒันา ม.๓ 
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นหนองลาด  หมู3่ ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

809 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay).บา้นโชคชยั หมู่6 
ต าบลศรีส าราญ บา้นนาซาว หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5  ม.ยาว  7,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

810 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) บา้นดงเสียด หมู่1
 ต าบลศรีชมภ ู- บา้นหนองบวันอ้ย ม.๕ ต าบลศรีชมภ ู 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม. ยาว 7,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

811 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)บา้นพฒันา หมู ่3  
ต าบลดอนหญ้านาง -  ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

812 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายบา้นนางาม หมู่
5 ต าบลศรีส าราญ - บา้นนาซาว หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 5,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

813 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)สายบา้นศรีมงคล 
หมู5่ ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8 
 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

814 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต สาย บก.๒๐๕๓ 
ขา้งโรงพยาบาลพรเจริญ - บา้นวงัยาว อ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๘ ม. ยาว 7,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

815 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)ถนนสาย บก.
๒๐๒๙ บา้นทุง่สวา่ง - บา้นศรีมงคล อ าเภอพรเจริญ จงัหวดั
บงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 3,500 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

816 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสาย บก.ถ.๑ - 
๐๐๒๐ บา้นนอ้ยพฒันา  -  บา้นหนองลาด

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 153 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

817 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นศรีอดุม หมู่3
 ต าบลพรเจริญ - บา้นนอ้ยพฒันา หมู่4 ต าบลปา่แฝก   
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

818 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตบา้นศรีอดุม หมู่3
 ต าบลพรเจริญ - บา้นโนน หมู่3 ต าบลศรีชมภ ู        อ าเภอ
พรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  2,000 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

819 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นศรีอดุม 
หมู3่ ต าบลพรเจริญ - บา้นนอ้ยพฒันา  หมู่4 ต าบลปา่แฝก 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  2,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

820 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตคอนกรีตสายแยก
ทางหลวง 2095 บา้นสุขสาคร หมู4่  ต าบลดอนหญ้านาง - 
บา้นนางาม หมู5่ ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๖ ม. ยาว  3,500 ม.   
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

821 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)นาซาว หมู5่    
ต าบลหนองหวัชา้ง - บา้นนาเจริญ อ าเภอพรเจริญ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

822 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay) นาล้อม หมู8่   
ต าบลหนองหวัชา้ง - หว้ยโปง่ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม.      
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

823 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวธิ ีOverlay)ถนนทางหลวง 
๒๐๙๕ ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ -
 บา้นค ายาง ต าบลดงเหนอื อ าเภอบา้นมว่ง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 9 ม. ยาว 3,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

6,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

824 โครงการเสริมผิวจราจรสายบา้นสามแยก หมู2่          
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ -  บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8       
 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง ๗ ม. ยาว ๓,๕00 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - 5,000,000 - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

825 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นศรีมงคล
 หมู่5 ต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8 
 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 154 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

826 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นศรีอดุม
หมู3่ ต าบลพรเจริญ - บา้นนอ้ยพฒันา หมู่4 ต าบลปา่แฝก 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,500 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

827 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโคกสวา่ง หมู2่       
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาค า หมู1่  ต าบลศรีส าราญ      
 อ าเภอพรเจริญ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

828 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นโนนสวาท หมู4่      
ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ  - บา้นตาลเด่ียว หมู่4     
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 3,000 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

829 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นพลูผล หมู5่          
ต าบลวงัชมภ ู- บา้นเอราวณั หมู่6 ต าบลพรเจริญ       
อ าเภอพรเจริญ   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,000 ม.    
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

830 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบา้นสร้างค า หมู3่        
ต าบลวงัชมภ ู- บา้นหนองบวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 5 ม. ยาว 4,500 ม.     
หนา 0.15 ม.ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 - - - - มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

831 โครงการปรับปรุงและพฒันาล าหว้ยบอน ต าบลดอนหญ้านาง
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่งเพยีงพอ

รายละเอยีดตามประมาณการ
วสัดุ และตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 ปรับปรุง
และ

พฒันาล า
หว้ยบอน

สามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดู
แล้ง และราษฎรมนี้ าใชใ้น
การเกษตรกรรมอยา่ง
เพยีงพอ

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

832 โครงการกอ่สร้างพนงักัน้น้ า แมน่้ าสงคราม บา้นสันติสุข 
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็ปอ้งกนัการพงัทลายของ
ตล่ิงสามารถกกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดู
แล้ง และสามารถปอ้งกนัน้ าทว่มใน
ฤดูน้ าหลาก

กอ่สร้างพนงักัน้น้ า แมน่้ า
สงคราม ตามแบบแปลน อบจ.
บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มพีนงักัน้
น าทีไ่ด้

มาตรฐาน

สามารถปอ้งกนัการ
พงัทลายของตล่ิง สามารถกกั
เกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง และ
สามารถปอ้งกนัน้ าทว่มใน
ฤดูน้ าหลากได้

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

833 โครงการกอ่สร้างฝายหว้ยค าบอน                              
บา้นพฒันาต าบลดอนหญ้านาง

เพือ่กกัเกบ็น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้งและ
เปน็แหล่งเพาะพนัธป์ลารวมทัง้ให้
ราษฎรในทกุพืน้ทีไ่ด้มนี้ าไวใ้ชใ้น
การอปุโภคบริโภค

กอ่สร้างฝายหว้ยค าบอน     
บา้นพฒันาต าบลดอนหญ้านาง 
จ านวน 1 แหง่ ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

35,000,000 35,000,000 35,000,000 - 35,000,000 มฝ่ีาย
ส าหรับกกั
เกบ็น้ าที่

ได้มาตรฐาน

ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ
การเกษตรในชว่งฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 155 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

834 โครงการกอ่สร้าง สะพาน ล าหว้ยบกับา้ บา้นสามแยก หมู2่ 
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี ม 8  
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,800 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

835 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นบา้นเกษตรรุ่งเร่ือง หมู ่       
ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 มทีีก่กัเกบ็
น้ า

ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ
การเกษตรในชว่งฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

836 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นบา้นบุง่คล้า  ม. 6 ต าบลวงัชมภ ู
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - 1,500,000 มทีีก่กัเกบ็
น้ า

ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ
การเกษตรในชว่งฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

837 โครงการกอ่สร้าง สะพาน ล าหว้ยบกับา้ บา้นหนองบวันอ้ย 
ม.๕ ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

838 โครงการกอ่สร้าง สะพาน ล าหว้ยกดุกวา้ง บา้นหนองบวันอ้ย
 ม.๕ ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

839 โครงการกอ่สร้างสะพานบา้นสร้างค า หมู3่  - บา้นวงัยาว 
หมู1่ ต าบลวงัชมภ ู อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

840 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยหมากบา้ บา้นบุง่คล้า หมู6่
 ต าบลวงัชมภ ู- บา้นหนองบวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

841 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยหมากบา้ บา้นสามแยก หมู่
2 ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี หมู่8 
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

842 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยบกับา้ บา้นสร้างค า หมู ่3 
ต าบลวงัชมภ ู- บา้นหนองบวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8 เมตร ยาว 2,700 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

843 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยบอนสายบา้นพฒันา หมู3่ 
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาทอง หมู6่ ต าบลหนองหวัชา้ง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 156 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

844 โครงการกอ่สร้างฝายดินซิเมนต์พาราหว้ยโปง่ตอนบน     
บา้นนาซาว หมู5่ ต าบลหนองหวัชา้ง อ าเภอพรเจริญ   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็สถานทีก่กัเกบ็น้ าใชใ้น
การเกษตรขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตร

กวา้ง 15 ม. ยาว 30 ม.     
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 - 500,000 มทีีก่กัเกบ็
น้ ามากขึน้

ประชาชนมนี้ าใชส้ าหรับ
การเกษตรในชว่งฤดูแล้ง
ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

845 โครงการกอ่สร้าสะพานขา้ม หว้ยบกับา้ บา้นหนองบอ่นอ้ย 
หมู5่ ต าบลศรีชมภ ู - บา้นสร้างค า หมู3่ ต าบลวงัชมภ ู  
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม.  ยาว 36 ม.       
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

846 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล.ขา้มหว้ยบกับา้บา้นสามแยก 
ม.๒ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ - บา้นใหมส่ามคัคี ม.๘ 
ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

847 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล.ขา้มหว้ยบกับา้บา้นสามแยก 
หมู2่ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ - บา้นหวัแฮต หมู่4 
ต าบลทา่สะอาด  อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

848 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. ขา้มหว้ยกดุกวา้ง บา้นดงเสียด
 หมู่1 - บา้นหนองบวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ู         
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8 ม.  ยาว 34 ม.      
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,500,000 4,500,000 4,500,000 - 4,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

849 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยกดุกวา้งเชือ่มต่อระหวา่ง 
บา้นพนูผล หมู่5  ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ -           
บา้นหนอง บวันอ้ย หมู่5 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 7 เมตร ยาว 36 เมตร 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

4,070,000 4,070,000 4,070,000 - 4,070,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

850 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยบกับา้ถนนสาย       
บา้นสร้างค า หมู3่ ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ -          
บา้นตาลเด่ียว หมู่4 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา            
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8.00 ม. ยาว 27.00 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,500,000 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

851 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยแปนถนนสาย         
บา้นสร้างค า หมู3่ ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ -          
บา้นตาลเด่ียว หมู่4 ต าบลทา่สะอาด อ าเภอเซกา          
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมคีวาม
 สะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุและ 
ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

กวา้ง 8.00 ม. ยาว 18.00 ม. 
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - 2,500,000 มสีะพานที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชวีติ
และ ทรัพยสิ์น

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 157 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั 
(KPI)

ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

852 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นกัน้ล าหว้ยส้มโฮงบา้นศรีอดุม   
หมู3่ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ ใหป้ระชาชน ได้มนี้ าใชใ้น 
การเกษตรชว่งฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000 ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

853 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นกัน้ล าหว้ยโปง่ตอนกลาง       
บา้นนาซาว ม.๕ ต าบลหนองหวัชา้งอ าเภอพรเจริญ    
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ ใหป้ระชาชน ได้มนี้ าใชใ้น 
การเกษตรชว่งฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ๑,๐๐๐,๐๐๐, ๑,๐๐๐,๐๐๐, ๑,๐๐๐,๐๐๐, - ๑,๐๐๐,๐๐๐, ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

854 โครงการกอ่สร้างฝายกกัเกบ็น้ าอา่งดู่ตอนล่าง หมู่2       
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ ใหป้ระชาชน ได้มนี้ าใชใ้น 
การเกษตรชว่งฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 500,000 500,000 - 500,000 ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

855 โครงการกอ่สร้างถนน คสล สาย บก 2053 ขา้ง  
โรงพยาบาลพรเจริญ บา้นแกว้สมบรูณ์ หมู8่ ต าบลพรเจริญ -
 บา้นวงัยาว หมู่1 ต าบลวงัชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลดอบุติัเหตุ
และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

กวา้ง 7 ม. ยาว 6,600 ม.     
หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน 
อบจ.บงึกาฬ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000 มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชวีติ
และทรัพยสิ์น

กองชา่ง
อบจ.บงึกาฬ

856 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น บา้นโนนสวาท ม.๔ ต าบลวงัชมภู
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ ใหป้ระชาชน ได้มนี้ าใชใ้น 
การเกษตรชว่งฤดูแล้ง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ได้ฝายน้ า
ล้น

มาตรฐาน

มฝีายน้ าล้นสามารถกกัเกบ็
น้ าไวใ้ชใ้นฤดูแล้ง

กองชา่ง 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 856 โครงการ 3,110,397,350 2,109,726,350 2,062,026,351 3,000,000 1,928,964,353 

หน้า 158 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ผ.02

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในบริเวณ
ศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟา้ส าหรับใช้
ในศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวและ
อาคารใกล้เคียง

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบไฟฟา้
ที่ได้

มาตรฐาน

ใหศู้นยบ์ริการ
นักท่องเที่ยวมีไฟฟา้ใช้

กอง
การศึกษา
ศูนยบ์ริการ
นักท่องเที่ยว
จงัหวดับงึกาฬ

2 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหร้ะบบไฟฟา้มีความเสถ
รียรภาพมากยิง่ขึน้

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้

มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายในอาคารสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหร้ะบบไฟฟา้มีความเสถ
รียรภาพมากยิง่ขึน้

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้

มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสวนสาธารณะบงึกาฬ เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ส่องสวา่งในเวลา
กลางคืนและเพือ่ความ
ปลอดภยัของประชาชน

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

มีไฟฟา้ส่องสวา่งในเวลา
กลางคืน

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

5 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง บา้นโนนสวางใต้ ม .10      
  ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นศรีอบุล  ม.3 ต าบลเหล่าทอง 
  อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

                                     ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
                                     ข . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมอืง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                                     ค . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

หน้า 158 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

6 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง สายบา้นโนนสวางใต้ ม .10 
  ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นหนองแวง ม.2 ต าบลถ้ าเจริญ 
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง บา้นโนนสวางใต้ ม .10      
 ต าบลถ้ าเจริญ - บา้นโนนสะแบง ม.2 ต าบลค าแกว้ 
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

8 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งสายบา้นโนนสวางใต้ ม .10 
 - หว้ยส้มมอ ต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซ่พสัิย       
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความสะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและขนส่งผลิตผล
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

9 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงริม ทาง
สายบา้นโนนศรีสวา่ง ม .17 ต าบลโซ่            
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโนนต้อง ม.4 
ต าบลนาดี  อ าเภอเฝ้าไร่ จงัหวดัหนองคาย

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ส่องสวา่งเพือ่
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

10 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงริมทาง สาย    
บก. 2047 แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - บา้นโคกสะอาด 
ม.7  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ส่องสวา่งเพือ่
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

11 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงริมทาง สาย  
บา้นโนนภดิูน ม.6 ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ -  สะพานขา้มล าน้ าสงคราม           
  ต าบลดงหม้อทอง   อ าเภอบา้นม่วง จงัหวดัสกลนคร

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ส่องสวา่งเพือ่
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 159 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

12 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง บา้นโซ่ ม .1 ต าบลโซ่  
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ - บา้นโคกสะอาด ม.7
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ สายที่ 2 บา้นโซ่ ม.1 
 ต าบลโซ่ -   บา้นโนนม่วง ม.9  ต าบลหนองพนัทา 
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหม้ีไฟฟา้ส่องสวา่งเพือ่
ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

13 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่ง บา้นสามเหล่ียม ม .3 และ  
 บา้นอสิานพฒันา ม.16 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย     
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหก้ารสัญจรมีความ
สะดวกปลอดภยัมีแสงสวา่งที่
เพยีงพอ

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีระบบ
ไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัเวลา
กลางคืน

กองช่าง
อบจ.บงึกาฬ

14 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก 1014           
 บา้นหว้ยเดือนหา้ - บา้นหนองแวงใน         อาํเภอ
ปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

15 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2037 บา้นหว้ยไม้ซอด - บา้นนากัง้        
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

16 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2038 บา้นดงบงัใต้ - บา้นโปง่ไฮ             
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

17 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2036 บา้นนางดงน้อย - บา้นคลองเค็ม          
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 160 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

18 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3115 บา้นนาเจริญ อ าเภอเมือง -             
บา้นโนนสวรรค์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

19 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2053 ขา้งโรงพยาบาลพรเจริญ - บา้นวงัยาว   
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

20 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3098 บา้นเหล่าคาม - บา้นดอนเสียด        
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

21 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2035 บา้นหว้ยผักขะ - บา้นโคกกระแซ       
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

22 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3011 บา้นเหล่าคาม - บา้นโคกโขง           
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

23 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 1012 บา้นแสงสาคร - บา้นท่าเชียงเครือ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

24 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2027 บา้นท่าเชียงเครือ - บา้นใหม่สามัคคี     
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 161 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

25 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3036 บา้นโสกกา่ม อ าเภอเซกา -            
บา้นท่าดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

26 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 1016  บา้นบอ่พนา  -  บา้นโนนสวนปอ        
 อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

27 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3057 บา้นโนนหนามแท่ง - บา้นโนนสวา่ง      
 อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

28 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 4070 บา้นค าบอน - บา้นนาค าแคน        
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

29 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก 2005       
บา้นศรีวไิล - บา้นนาแสง อ าเภอศรีวไิล           
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

30 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2029 บา้นทุ่งสวา่ง - บา้นศรีมงคล           
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

31 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3118 บา้นชมภทูอง - บา้นศรีวไิล            
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 162 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ตวัชีว้ัด 
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ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

32 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 1015 บา้นดงเกษม - บา้นค าบอน         
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

33 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3043 บา้นทองสาย - บา้นโนนสา                 
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

34 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3113 บา้นนาสวรรค์ - บา้นนาเจริญ             
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

35 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3114 บา้นหนองตอ - บา้นชมภทูอง              
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

36 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3217 บา้นแสนส าราญ - บา้นหว้ยกกต้อง      
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

37 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3032 บา้นบรูพา - บา้นโคกกระแช              
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

38 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2144 บา้นดอนอดุม - บา้นนาสวรรค์            
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 163 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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39 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก 2147       
บา้นไคสี - บา้นโนนสวา่ง อ าเภอเมืองบงึกาฬ   
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

40 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2049 บา้นนาปา่น อ าเภอเมืองบงึกาฬ -       
บา้นค าไผ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

41 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3058 บา้นหนองพนัทา - บา้นโนนอดุม          
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

42 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 3112 บา้นโคกกลาง - บา้นถ้ าาเจริญ        
อ าเภอโซ่พสัิย  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

43 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 2149 บา้นซ าบอน - บา้นโนนสวา่ง          
อ าเภอโซ่พสัิย   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

44 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก 4505 บา้นเหล่าทอง - บา้นโนนสวา่ง          
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

45 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก 2047 แยก
ทางหลวงเฝ้าไร่ - บา้นโนนอดุม อ าเภอโซ่พสัิย 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 164 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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46 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0011 บา้นท่าไคร้ -
บา้นดงหมากยาง  อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

47 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-1007 บา้นโนนชัยศรี - บา้นไร่         
อ าเภอปากคาดจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

48 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0005 บา้นดาลบงับด - บา้นศรีสวา่ง        
  อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

49 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0010     
 บา้นโนนส าราญ  - บา้นโนนชัยศรี               
อ าเภอปากคาด  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

50 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0008     
  บา้นดงบงัใต้  - บา้นโนนทรายทอง อ าเภอปากคาด
  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

51 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0002     
  บา้นหนองเด่ินทุ่ง - บา้นบุง่คล้ากลาง อ าเภอบุง่คล้า
   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

52 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0003 บา้นส้มโฮง - บา้นบุง่คล้ากลาง       
 อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 165 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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เปา้หมาย (ผลผลิตของ
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งบประมาณและทีม่า
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ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

53 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0004     
  บา้นหนองเด่ินทุ่ง - บา้นนาจาน  อ าเภอบุง่คล้า     
  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

54 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0013 บา้นโคกกวา้ง - บา้นโนนสา          
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

55 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0012     
 บา้นโพธิห์มากแขง้ -บา้นดอนกลาง              
อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

56 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0023 บา้นศรีอดุม - บา้นศรีเจริญ          
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

57 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0016 บา้นปรารถนาดี - บา้นโนน          
 อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

58 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0020     
  บา้นน้อยพฒันา - บา้นหนองลาด อ าเภอพรเจริญ  
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

59 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0021 บา้นโนน - บา้นแกว้สมบรูณ์         
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 166 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

60 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0022 บา้นวงัยาว - บา้นตาลเด่ียว     
อ าเภอเซกาจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

61 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0015     
  บา้นนาทราย - บา้นหนองจนัทร์ อ าเภอศรีวไิล      
  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

62 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0014 บา้นหนองจนัทร์ อ าเภอศรีวไิล -     
 บา้นโนนจ าปา อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

63 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0018 บา้นคลองทิพย ์- บา้นหว้ยลึก       
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

64 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0001 บา้นซ าบอน - บา้นหนองโด          
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

65 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง บก .ถ 1-0017     
   บา้นโคกกลาง - บา้นขีเ้หล็กน้อย อ าเภอโซ่พสัิย    
 จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

66 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0019 บา้นทองหลาง อ าเภอโซ่พสัิย -       
 บา้นหนองแวงใน อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 167 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน
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ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

67 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสายทาง
บก.ถ 1-0009 บา้นโนนสวนหม่อน - บา้นค าบอน  
 อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

68 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง
บา้นทองหลาง หมู่ 7 ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย
 - บา้นหนองแวงใน หมู่ 7 ต าบลสมสนุก          
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร                        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

69 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง บา้นซ าบอน หมู่ 6
 ต าบลเหล่าทอง - บา้นโนนสะแบง หมู่ 2         
ต าบลค าแกว้ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร                        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

70 โครงการติดต้ังเสาไฟฟา้ส่องสวา่ง
บา้นทองหลาง หมู่ 7 ต าบลเหล่าทอง  - บา้นโซ่      
 (คุ้มดอนแดง) หมู่ 1 ต าบลโซ่
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร                        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

71 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง สายบา้นนาปา่น      
หมู่ 4 - บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ 
หมู่ 6 ต าบลโปง่เปอืย อ าเภอเมืองบงึกาฬ      
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 250 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 9 
เมตร                        
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 168 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

72 ติดต้ังไฟส่องสวา่งหน้าโรงเรียนบา้นเหล่าคาม เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

73 ติดต้ังไฟส่องสวา่งหน้าโรงเรียนบา้นค าบอน เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

74 ติดต้ังไฟส่องสวา่งและไฟกระพริบบริเวณจดุเส่ียง 
บนถนน บา้นหว้ยไม้ซอด -  บา้นนากัง้
บก.2037 อ าเภอปากคาด

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 35 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

75 ติดต้ังไฟส่องสวา่งและไฟกระพริบบริเวณจดุเส่ียง 
บนถนน บา้นทองสาย - บา้นโนนสา
บก.3034 อ าเภอเมืองบงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 35 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 169 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

76 ติดต้ังไฟส่องสวา่ง สายบา้นนาปา่น ม . 4 ต าบลวศิิษฐ์
 - บา้นหว้ยสาวยอดเทวกลุ หมู่ 6 ต าบลโปง่เปอืย    
  อ าเภอเมืองบงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

77 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด ขนาด 
10 KWในส านักงานองค์การบริหารส่วน           
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ลดค่าพลังงานไฟฟา้ใน
ส านักงาน

ก าลังการผลิตไฟฟา้ใช้งาน 
ขนาด 10 KW

2,500,000 1,500,000 1,500,000 ค่าพลังงาน
ไฟฟา้

ลดพลังงานไฟฟา้ใน
ส านักงาน
ได้ชัดเจน และมี
ประโยชน์ต่อองค์กรใน
การประหยดัพลังงาน
ไฟฟา้

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

78 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์แบบออนกริด ขนาด 5
 KW อาคารส านักงานกองช่าง

เพือ่ลดการใช้ไฟฟา้
เพือ่ประหยดัพลังงาน
เพือ่ลดค่าไฟฟา้ของ อบจ .บงึ
กาฬ

ก าลังการผลิตไฟฟา้ใช้งาน 
ขนาด 5 KW

2,500,000 500,000 500,000 มีแผงโซล่า
เซลส์ที่ได้
มาตรฐาน

ค่าไฟฟา้ของ อบจ.บงึ
กาฬ ลดลง ลดการใช้
ไฟฟา้ที่ไม่จ าเปน็

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

79 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
   บา้นไคสี - บา้นโนนสวา่ง บก.2147
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

80 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นซ าบอน - บา้นโนนสวา่ง บก.2149
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 170 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

81 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นบรูพา - บา้นโคกกระแซ บก.3032
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

82 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นนาสวรรค์ - บา้นนาเจริญ บก.3113            
   อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

83 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นหว้ยเดือนหา้-บา้นหนองแวงใน บก.1014     
  อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

84 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นนาดงน้อย - บา้นคลองเค็ม บก.2036          
      อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

85 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
 แยกทางหลวงเฝ้าไร่ - บา้นโนนอดุม บก.2047      
 อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 171 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

86 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นนาปา่น - บา้นค าไผ่  บก.2049
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

87 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
   บา้นโคกกลาง - บา้นถ้ าเจริญ  บก.3112      
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

88 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
 ขา้งโรงพยาบาลพรเจริญ - บา้นวงัยาว  บก.2053 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 35 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

89 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นดงเกษม - บา้นค าบอน  บก.1015
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

90 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นศรีวไิล - บา้นนาแสง  บก.2005
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 172 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

91 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นทุ่งสวา่ง - บา้นศรีมงคล บก.2029
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่35 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

92 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นชุมภทูอง - บา้นศรีวไิล บก.3118
อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

93 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นท่าเชียงเครือ - บา้นใหม่สามัคคี บก.2027    
   อ าเภอเซกา

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

94 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นหว้ยผักขะ - บา้นโคกกระแซ บก.2035  
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่35 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

95 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
   บา้นเหล่าคาม - บา้นดอนเสียด  บก.3098 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 173 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

96 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
   บา้นโสกกา่ม - บา้นท่าดอกค า บก.3036 อ าเภอ
เซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

97 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบนถนน
  บา้นบอ่พนา - บา้นโนนสวนปอ บก.1016          
      อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

98 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งจดุเส่ียงบา้นบงึกาฬใต้
 หมู่ 3 ต าบลบงึกาฬ - บา้นหว้ยดอกไม้ หมู่ 4     
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

99 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งริมเขือ่นแม่น้ าโขง      
หมู่ 3 , 4 ,5  ต าบลบงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

100 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงบน 
ถนนสาย บก.3006 บา้นหนองหมู หมู่ 5 - 
บา้นนาเจริญ หมู่ 10 ต าบลหนองเลิง             
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 174 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

101 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง รอบบงึเค็ง         
บา้นบงึเค็ง ม. 2 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา  
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

102 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง จดุเส่ียง บา้นหวัแฮด 
หมู่ 3 - บา้นตาลเด่ียว หมู่ 4 ต าบลท่าสะอาด  
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน ในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียง การเกดิ
อบุติัเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

103 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง ถนนสาย     
  บา้นโนนยาง หมู่ 10 ต าบลปากคาด - บา้นชัยพร 
 หมู่ 12 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อย
กวา่45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของ ประชาชนในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ และ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

104 โครงการไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง ถนนสาย     
 บา้นปรารถนาดี หมู่ 2 ต าบลปา่แฝก
อ าเภอพรเจริญ  - บา้นท่าเชียงเครือ หมู่ 2      
ต าบลปง่ไฮ อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเพือ่ลดการเกดิ
อบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของ ประชาชนในการ
สัญจรยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ และ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

105 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าโขง
  บา้นหว้ยเล็บมือ หมู่ 5 ต าบลหนองเด่ิน         
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 175 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

106 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณริมฝ่ังแม่น้ าโขง
  บา้นหนองเด่ินท่า หมู่ 1 ต าบลหนองเด่ิน       
อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

107 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 - บา้นโนนสะอาด หมู่ 9         
ต าบลบุง่คล้า อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

108 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 - บา้นหาดแฮ่ หมู่ 3 ต าบลโคกกวา้ง
 อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

109 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 - บา้นดอนใหญ ่หมู่ 6            
ต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

110 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 - บา้นหนองบอ่ หมู่ 2           
ต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

111 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง บริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 บา้นโนนไพศาล หมู่ 5           
ต าบลโคกกวา้ง   - บา้นท่าส้มโฮง หมู่4 ต.โคกกวา้ง  
 อ าเภอบุง่คล้า   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

112 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง แยก
ทางหลวง 212 บา้นท่าศิริขนัธ ์หมู่ 7 ต าบลโคก
กวา้ง อ าเภอบุง่คล้า จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 176 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

113 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง
บก 1012 บา้นแสงสาคร - บา้นท่าเชียงเครือ 
อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

114 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง
บก 2038 บา้นดงบงัใต้ - บา้นโปง่ไฮ            
อ าเภอปากคาด จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ลดอบุติัเหตุและอาชญากรรม 
เพิม่ความสวา่งบนพืน้ที่จดุเส่ียง

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

2,500,000 2,500,000 2,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัใน
ชีวติและ ทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

115 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียงหน้า
โรงเรียนบา้นค าบอน

เพือ่บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ
เพือ่ลดการเกดิอาชญากรรม

ไฟส่องสวา่งขนาดไม่น้อยกวา่
 45 วตัต์ สูงไม่ต่ ากวา่ 6 
เมตร ตามแบบแปลน อบจ .
บงึกาฬ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

บรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนในการ
สัญจรในยามค่ าคืน ลด
ความเส่ียงการเกดิ
อบุติัเหตุ ลดการกอ่เหตุ
อาชญากรรม

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

116 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งบนนถนนที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่การสัญจรของประชาชนมี
ความ สะดวกปลอดภยัลด
อบุติัเหตุและ ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ 
สัญจรและปลอดภยัใน 
ชีวติและทรัพยสิ์น

กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 116 โครงการ 278,500,000 247,500,000 247,500,000 210,500,000 210,500,000 

หน้า 177 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการขุดลอกห้วยหนองมุม บ้านท่าสุขสันต์ ม.16 
ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

มีฝายน้ าล้นสามารถ กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการขุดลอกห้วยไม้ซอดตอนบน บ้านห้วยไม้ซอด 
ม.9 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

มีฝายน้ าล้นสามารถ กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านสามพาดพัฒนา ม.18
 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

มีฝายน้ าล้นสามารถ กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการขุดลอกห้วยมันปลา บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย
 ม.11 ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

มีฝายน้ าล้นสามารถ กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการขุดลอกห้วยหนองบัว บ้านต้าย ม.4       
ต าบลนากั้ง  อ าเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

มีฝายน้ าล้นสามารถ กักเก็บ
น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

6 โครงการขุดลอกหนองแข้น้อย  บ้านหนองจันทร์สาคร
 ม.6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการขุดลอกหนองขอนใหญ่ บ้านหนองจันทร์สาคร
 ม.6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

                                                                                ผ .02
                  รายละเอียดโครงการพัฒนา

                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
                                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจร และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

หนา้ 178 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

8 โครงการขุดลอกหนองหิ้ง (ตอนบน ) ต าบลท่ากกแดง 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการขุดลอกห้วยก้านเหลือง หมู่ 1  ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการขุดลอกหนองแปน บ้านหนองจันทร์สาคร   
ม.6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการขุดลอกหนองจันทร์ บ้านหนองจันทร์สาคร 
ม.6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

12 โครงการขุดลอกหนองห้วยก าแพงตอนบน          
บ้านหนองจันทร์ ม.5 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การอุปโภค บริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าที่ได้
มาตรฐาน

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้มาตรฐาน
 และกักเก็บน้ าได้มากยิ่งขึ้น

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

13 โครงการขุดลอกห้วยบ่อยาง บ้านโนนชมภู ม.13 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 10 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
มีแหล่งกักเก็บ

น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการขุดลอกห้วยหิน บ้านหนองบัวงาม ม.15 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 10 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

15 โครการขุดลอกฝายห้วยน้ าเย็น 
บ้านดงสว่าง ม.6 ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขง
หลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 40 ม. 
ยาว 750 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

16 โครการขุดลอกฝายห้วยใหญ่ บ้านดงบัง หมู่ 5    
ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 10 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 179 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

17 โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

18 โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านบัวโคก ม.4        
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

19 โครงการขุดลอกอ่างคู่ (ตอนบน) บ้านค าบอน หมู่ 2   
  ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

20 โครงการขุดลอกหนองเลิง ต าบลดอนหญ้านาง  
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

21 โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยบอน บ้านพัฒนา ม.๓ 
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

22 โครกงการขุดลอกหนองยาว บ้านนาซาว ม.๕     
ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

23 โครงการขุดลอกห้วยกั้ง บ้านน้อยพัฒนา ม.๔     
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

24 โครงการขุดลอกห้วยน้ าพ่น บ้านเอือด  ม.๕      
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

25 โครงการขุดลอกฮ่องเหมือง  บ้านเอือด ม.๕      
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 180 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

26 โครงการขุดลอกห้วยบักบ้า บ้านสามแยก ม.๒   
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

27 โครงการขุดลอกห้วยบักบ้า บ้านโคกนิยม ม.๒    
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

28 โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านศรีอุดม ม.๓      
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

29 โครงการขุดลอกหนองฮีหมี บ้านหนองตีนเผือก หมู่ 6 
 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

5,000,000 1,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

30 โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านสมสะอาด ม.๔    
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

31 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยน์ บ้านเอราวัณ
 ม.๖ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

32 โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง บ้านศรีอุดม ม.๓     
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

33 โครงการขุดลอกห้วยส้มโฮง บ้านโคกอุดม ม.๑    
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

34 โครงการขุดลอกห้วยทรายตอนบน บ้านพรเจริญ     
ม.๑๐ ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 181 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

35 โครงการขุดลอกห้วยแฮ่ม บ้านใหม่ศรีชมภู ม.๑  
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

36 โครงการขุดลอกห้วยแฮ่ม บ้านไชยศรี ม.๓        
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

37 โครงการขุดลอกห้วยสาร บ้านศรีชมภู ม.๗        
ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

38 โครงการขุดลอกห้วยเซกาเหนือ  ม.14  ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

5,000,000 5,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

39 โครงการขุดลอกห้วยเรือ  ม.9  ต าบลเซกา อ าเภอเซ
กา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

5,000,000 5,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

40 โครงการขุดลอกห้วยหินตอนบน  ม.16  ต าบลเซกา 
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

5,000,000 5,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

41 โครงการขุดลอกหนองโนนสาวเอ้   ต าบลโนนสว่าง   
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

42 โครงการขุดลอกห้วยหล่ม บ้านวังยาว ม.๑         
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

43 โครงการขุดลอกห้วยค าปาคา บ้านวังยาว ม.๑    
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 182 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

44 โครงการขุดลอกห้วยหนองแปน บ้านวังยาว ม.๑ 
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

45 โครงการขุดลอกห้วยบักบ้า บ้านสร้างค า ม.๓     
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

46 โครงการขุดลอกหนองซุง บ้านสร้างค า ม.๓        
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

47 โครงการขุดลอกห้วยบักบ้า บ้านหนองบัวน้อย ม.๕ 
ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

48 โครงการชุดลอกหนองแต้ บ้านโนนสวาท ม.๔     
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

49 โครงการขุดลอกหนองส้ม บ้านพูลผล ม.๕         
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

50 โครงการขุดลอกห้วยหนองแปน บ้านบุ่งคล้า ม.๖ 
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

51 โครงการขุดลอกห้วยนองไชยวาน บ้านบุ่งคล้า ม.๖ 
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

52 โครงการขุดลอกห้วยพรรณา บ้านเกษตรรุ่งเรือง ม.๗  
  ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 183 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

53 โครงการขุดลอกห้วยไฮหย่อง บ้านวังชมภู ม.๘    
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

54 โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เขียว บ้านนางาม ม.๕ 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

55 โครงการขุดลอกห้วยบักบ้า บ้านโคกนิยม ม.๒    
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

56 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ในพระราชานุเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมแก่
เกษตรกรในการผลิตเพื่อลดรายจ่าย
 เพิ่มรายได้และเป็นการเพิ่มมูลค่า
ของผลผลิตทางการเกษตร

เกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ จ านวน 1,600 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรจะ
ได้รับความรู้
และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้อง

เกษตรกรที่มีปัญหาทาง
การเกษตรจะได้รับความรู้
ตรงตามความต้องการและ
ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้นและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

57 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ
ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการ
เรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้ และทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับประชาชนจังหวัด บึง
กาฬทั้ง 8 อ าเภอ 53 ต าบล
 จ านวน 100 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 
ของ ประชาชน
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจ 
เข้าถึงหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนจังหวัดบึงกาฬเกิด
การเรียนรู้ และน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้กับชัวิต

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 184 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

58 โครงการอุดหนุนการยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานและความ ปลอดภัย กิจกรรม การส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน               
(บึงกาฬเมืองอาหาร ปลอดภัย)

เพื่ออุดหนุนส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์      จังหวัดบึงกาฬ ในการ
จัดงานเกษตรแฟร์บึงกาฬเพื่อ
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีแรงจูงใจใน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อ
เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดแสดงสินค้า 
ในจังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักอย่า
แพร่หลาย และเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การจัดงานเกษตรแฟร์    บึง
กาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จัดงานเกษตร
แฟร์   บึงกาฬ 
1 งาน

เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิต
สินค้าเกษตรที่มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐานใน
จังหวัดบึงกาฬ และเชื่อมโยง
สู่ผู้บริโภค และตลาด
เกษตรกร และประชาชนใน
จังหวัดบึงกาฬ มีความรู้ 
และตระหนักในการผลิต
และบริโภคสินค้าเกษตรที่มี
ความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
และมีพัฒนาการผลิตด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สามารถสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต และการตลาดสินค้า
เกษตรในจังหวัดบึงกาฬ

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

 อุดหนุน
ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์

จังหวัดบึง
กาฬ

59 โครงการตลาดกลาง และตลาดชุมชนออนไลน์ (Digital
 Marketing central.)

เพื่อให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ ได้
มีช่องทางในการกระจายสินค้าและ
เป็นแหล่งเชื่อมต่อกับ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค

จัดกิจกรรมฝึกอบรมและการ
สร้างตลาดกลางออนไลน์
ให้กับประชาชนจังหวัดบึง
กาฬทั้ง 8 อ าเภอๆ ละ 100
 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีเคร่ืองมือ
เครือข่าย
ออนไลน์ในการ
เป็นส่ือกลางใน
การแสดงข้อมูล
 และจัดเก็บ
ฐานข้อมูลเพื่อ
บริการ
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนจังหวัดบึงกาฬมี
ช่องทางในการจ าหน่ายและ
รายได้มากขึ้น

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 185 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

60 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ และยกระดับการ
ท าการตลาดสู่การแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัล (Develop
 potential and raise the level of local weaving 
to Digital Age)

เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างเครือข่าย
การรวมกลุ่มอาชีพเพื่อส่งเสริม และ
เพิ่มทักษะการท าการตลาดในยุค
ดิจิทัล (Digital Age)

กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ ภายใน
จังหวัดบึงกาฬ จ านวน 30 
กลุ่ม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีช่อง
ทางการ
จ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ไม่
น้อยกว่า 2  
ช่องทาง

ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ มี
อาชีพที่มั่นคง มีรายได้มาก
ขึ้น และสามารถขยายตลาด
ของตนเองได้

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

61 โครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ได้พัฒนา
ทักษะการท าการเกษตร การปลูก
ไม้ผล การเพิ่มมูลค้า ตลอดจนการ
ขยายช่องทางการตลาด

จัดกิจกรรมฝึกอบรม และ
ทัศนศึกษาดูงานให้กับ
เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ ทั้ง 
8 อ าเภอ 53 ต าบลจ านวน 
200 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ90 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
พัฒนาทักษะ
การท า
การเกษตร
สามารถลด
ต้นทุนเพิ่มมูล
ค้าสินค้า
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ
สามารถท า
การเกษตรแล้ว
ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
สามารถท าการเกษตรแล้ว
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

62 โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านนาป่าน ม.4 ต าบล
วิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 186 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

63 โครงการขุดลอกหนองทอง บ้านห้วยดอกไม้  ม.4      
 ต.โคกก่อง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

64 โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านหอค า ม.1           
 ต.หอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

65 โครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ 9    
ต าบลวิศิษฐ์  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

66 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ บ้านดอนยม ม.2        
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

67 โครงการขุดลอกหนองกุดโย้  บ้านโคกก่องใต้ ม. 7    
ต าบลโคกก่อง   อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

68 โครงการขุดลอกหนองปลาดุก  บ้านสะง้อ ม. 2        
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

69 โครงการขุดลอกหนองบ่อ บ้านนาค า ม.3               
  ต าบลโคกก่อง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

70 โครงการขุดลอกหนองผักหนามใหญ่ บ้านนาค า ม.3   
 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

71 โครงการขุดลอกหนองเมือก บ้านหอค า ม.1            
  ต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 187 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

72 โครงการขุดลอกหนองมันปลา  ม.3 บ้านอาฮง    
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

73 โครงการขุดลอกหนองห้วยเซือม  บ้านค าหมื่น ม.7    
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

74 โครงการขุดลอกหนองเมี่ยง  บ้านโนนแพง ม.9        
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

75 โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า  บ้านอาฮง ม.3        
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

76 โครงการขุดลอกหนองกุดทิงใหญ่  บ้านท่าโพธิ์   ม.6 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

77 โครงการขุดลอกหนองหวาย  บ้านค าหมื่น   ม.7  
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

78 โครงการขุดลอกหนองซุง  บ้านค าแสน   ม.10     
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

79 โครงการขุดลอกหนองตะไก้ บ้านหนองดินด า หมู่ที่ 6 
 ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

80 โครงการขุดลอกหนองอาฮง (บริเวณโนนสาวเอ้)   
บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสว่าง                     
 อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 188 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

81 โครงการขุดลอกหนองอาฮง (บริเวณโนนบักดาวโนน
สาวเอ้)  บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสว่าง       
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ 
การ อุปโภค บริโภค และการ 
เกษตรอย่างเพียงพอ

ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ
 ก าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ
น้ าที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อุปโภค และการ 
เกษตร อย่างเพียงพอ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 81  โครงการ 344,400,000 340,400,000 213,900,000 63,900,000 63,900,000 

หนา้ 189 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการประชมุสัมมนาการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่

เพือ่ฝึกอบรมหรือประชมุเชงิปฏบิติัการ
ใหค้วามรู้ความเขา้ใจด้านการประสาน
และบรูณาการแผนพฒันาการศึกษาของ
 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขต
จงัหวดับงึกาฬ

อปท.ในจงัหวดับงึกาฬ
จ านวน 60 แหง่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจด้าน
การประสานและ
บรูณาการแผนพฒันา
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
มากเพิม่ขึน้

องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มี
แผนพฒันาการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ
ประกอบค าของบประมาณจาก
หนว่ยงานอืน่ๆได้

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษา ตามอธัยาศัย

เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมทางการศึกษา
ส าหรับการจดัการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัยใหก้บัเด็กและ
เยาวชน

เด็ก เยาวชน นกัเรียน
นกัศึกษา บคุลากร
ภาครัฐประชาชน

จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 
200 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จดักจิกรรมทางการ
ศึกษา อ าเภอละ 1 
กจิกรรม

เด็ก เยาวชน นกัเรียนนกัศึกษา 
บคุลากรภาครัฐ ประชาชน จงัหวดับงึ
กาฬมแีหล่งเรียนรู้เพิม่ขึน้

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการส่งเสริมการจดักจิกรรมส าหรับ
เด็ก และเยาวชน

เพือ่เสริมสร้างเด็กและเยาวชนใหม้สีติ 
ปญัญา ความเปน็ผู้น า คุณธรรม และ
จริยธรรม เพือ่เปน็ก าลังของ
ประเทศชาติต่อไป

เด็กและเยาวชนภายใน
จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 

200 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สร้างเครือขา่ยการ
เรียนรู้โดยเด็กและ
เยาวชนเปน็ส่ือในการ
พฒันาประมาณ 1:100

เด็กและเยาวชนม ีสติปญัญาภาวะความ
เปน็ผู้น า คุณธรรมและจริยธรรมเพิม่
มากขึน้

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

                                                                            ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 สง่เสรมิและพัฒนาการผลติยางพาราครบวงจร และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื
                                    ข . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที ่2 การสง่เสรมิการเกษตร อาชพี และคุณภาพชวีติของประชาชน
                                    ค . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที ่2 สง่เสรมิการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชวีติของประชาชน
                                         2.2 แผนงานการศึกษา

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 190 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

4 โครงการมหกรรมการจดัการศึกษา
ทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่สร้างโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ส าหรับนกัเรียน ครูและบคุลารทาง
การศึกษา สังกดัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่เปน็พืน้ฐานในการสร้างความ
ร่วมมอืในการจดักจิกรรมทางการศึกษา

สถานศึกษาในสังกดั 
อปท.จ านวน 60 แหง่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60  นกัเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการมี
ทกัษะการพฒันางาน
วชิาการเพือ่จดั
กจิกรรมการเรียนรู้สู่
ความเปน็เลิศได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

เด็กและเยาวชนได้มเีวททีดสอบ
ความสามารถระดับทอ้งถิน่

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

5 โครงการพฒันาเยาวชนสู่การเรียนรู้
ตลอดชวีติ

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนได้รับการพฒันา
ทัง้ทางร่างกาย จติใจ และสติปญัญา
เต็มตามศักยภาพเพือ่เสริมสร้างเยาวชน
ใหเ้ปน็ผู้น าและผู้ตามทีดี่ส านกึรักบา้น
เกดิและประเทศชาติ

เด็ก เยาวชน นกัเรียน
นกัศึกษา บคุลากร
ภาครัฐ ประชาชน 

จงัหวดับงึกาฬจ านวน 
200 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  ของเด็ก
และเยาวชนได้รับการ
พฒันาร่ายกาย จติใจ
และสติปญัญาเพิม่มาก
ขึน้

เด็ก และเยาวชนมคีวามรู้ทศันคติทีดี่ 
ความคิดสร้างสรรค์เพือ่พฒันาตนเอง 
และจะพฒันาประเทศต่อไป

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

6 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ (1) เพือ่เปน็การส่งเสริมและพฒันาเด็ก
และเยาวชนใหม้ร่ีางกายจติใจ
สติปญัญาทีดี่สามารถอยูร่่วมกบัคนอืน่
ได้อยา่งมคีวามสุข(2) เพือ่จดัเวทใีหเ้ด็ก
เยาวชนได้แสดงความสามารถกล้า
แสดงออกพฒันาตนเองและสนกุสนาน
โดยแฝงไปด้วยความรู้

เด็กและเยาวชนใน
จงัหวดับงึกาฬ ประมาณ

 1,000 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 เด็กและ
เยาวชนมคีวามสุขและ
ได้รับความรู้ในการเขา้
ร่วมงานฯและสามารถ
กล้าแสดงออกและมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและ
พฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ร่ีางกาย
จติใจ สติปญัญาทีดี่สามารถอยูร่่วมกบั
คนอืน่ได้อยา่งมคีวามสุข

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการอนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื (1) เพือ่อบรมใหค้วามรู้ เด็ก เยาวชน 
และประชาชน ได้ศึกษาเกีย่วกบัการ
อนรัุกษพ์นัธกุรรมพชื                      
 (2 )เพือ่เผยแพร่ความรู้ เจตคติ การ
สร้างจติส านกึในการด าเนนิงานสวน
พฤกษศาสตร์และน าไปบรูณาการใช้
ประโยชนพ์รรณ                            
(3) เพือ่ส่งเสริมและกระตุ้นใหเ้ด็ก ไม้
ทอ้งถิน่รวบรวมพชืเยาวชน และ
ประชาชนได้ตระหนกัถงึขอ้จ ากดัของ
ทรัพยากรพนัธุก์รรมพชื

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ในจงัหวดับงึ

กาฬ มแีหล่งเรียนรู้
เกีย่วกบัธรรมชาติสวน
พฤกษศาสตร์ใหศึ้กษา

หาความรู้

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ มศูีนย์
การเรียนรู้ทางพนัธุ์
กรรมพชื จ านวน 1 แหง่

เด็ก เยาวชน และประชาชน ในจงัหวดั
บงึกาฬ มคีวามรู้เจตคติ การสร้าง
จติส านกึในการด าเนนิงานสวน
พฤกษศาสตร์และน าไปบรูณาการใช้
ประโยชนใ์นการรวบรวมพชืพรรณไม้
ทอ้งถิน่

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 191 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

8 โครงการศึกษาดูงานการจดัต้ังโรงเรียน 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

(1) เพือ่พฒันาและยกระดับคุณภาพ
ของเด็กและเยาวชนในจงัหวดับงึกาฬ 
(2) เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่
เด็ก และเยาวชนในจงัหวดับงึกาฬ (3) 
เพือ่เปน็แหล่งฝึกระเบยีบวนิยัปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ       
(4) เพือ่ฝึกจติใจใหม้คีวามออ่นโยน มี
สุนทรีภาพ โดยใชด้้านศิลปะและ
วรรณกรรมเปน็เคร่ืองมอืในการจดัเกลา
จติใจ                                     (5)
 เพือ่เปน็ศูนยส่์งเสริมทางวชิาการ 
ทกัษะอาชพีใหก้บัเด็กและเยาวชน       
(6) เพือ่ประหยดัค่าใชจ้า่ยผู้ปกครองให้
ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนใกล้บา้น

ศึกษา เตรียมการ
จดัการศึกษาระดับขัน้

พืน้ฐาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬมี
สถานศึกษา  จ านวน 1
 แหง่

องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬมี
สถานศึกษาทีจ่ดัการศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

กองการศึกษา
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 192 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

9 โครงการพหวุฒันธรรมเพือ่ยกระดับการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนืโดยใชโ้รงเรียนเปน็
ฐาน

(1) เพือ่ใหผู้้เรียนมทีกัษะด้านภาษา
และทกัษะในการเปน็ผู้ประกอบการ
ด้านการทอ่งเทีย่วเพือ่น าไปสู่ทางเลือก
ในการประกอบอาชพีในอนาคต (2) 
เพือ่ใหเ้กดิการเรียนการสอนทีไ่ด้บรูณา
การทกัษะของวชิาการและน าไปสู่การ
ปฏบิติัเพือ่ใหเ้กดิผลิตภาพทาง
การศึกษา (3) เพือ่เสริมสร้างทกัษะการ
เปน็ผู้ประกอบการและมทีกัษะทีจ่ าเปน็
ในศตวรรษที ่21 สามารถประยกุต์ใช้
ทกัษะทางวชิาการมาประยกุต์เปน็
ทกัษะทางวชิาชพีได้ (4) เพือ่ใหไ้ด้
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและสอดคล้องในสถานการณ์
ปจัจบุนั (5) เพือ่ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเทีย่วในจงัหวดับงึกาฬโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทกุชว่งวยั

สถานศึกษาน าร่อง 
จ านวน 40 โรงเรียน 

ในจงัหวดับงึกาฬ 
ยกระดับการทอ่งเทีย่ว

อยา่งยัง่ยนื

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียนมี
ทกัษะด้านภาษาและ
ทกัษะในการเปน็
ผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเทีย่วเพือ่น าไปสู่
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชพีใน
อนาคต

พหวุฒันธรรมชาติพนัธุใ์นสถาน (1) มี
รูปแบบหรือแนวทางในการพฒันา
ทอ่งเทีย่วอยา่งสร้างสรรค์อยา่งนอ้ย 1 
รูปแบบ (2)มหีลักสูตรเกีย่วกบัการ
ทอ่งเทีย่วในชมุชนหรือการทอ่งเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม  (3) มศูีนยใ์นการเรียนรู้
ศึกษาเพือ่การเรียนรู้และพฒันาการ
ทอ่งเทีย่วรูปแบบใหม ่(4) มคู่ีมอืใน
การด าเนนิโครงการทีส่ามารถขยายผล
ไปยงัสถานศึกษาใกล้เคียงได้ (5) 
ผู้เรียนทกุชว่งวยัมทีกัษะด้านภาษา
และทกัษะในการเปน็ผู้ประกอบการ
ด้านการทอ่งเทีย่วเพือ่น าไปสู่ทางเลือก
ในการประกอบอาชพีในอนาคต (6) มี
 Application เส้นทางการทอ่งเทีย่วที่
พฒันาโดยผู้เรียน สถานศึกษาและ
ชมุชนโดยเนน้กระบวนการมส่ีวนร่วม 
(7) มผีลิตภณัฑ์เพือ่ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็อตัลักษณ์ (8) ผู้เรียน
ทกุชว่งวยัเรียน มทีกัษะอาชพีและ
รายได้จากการทอ่งเทีย่วในชมุชน

อบจ.บงึกาฬ
อดุหนนุ

ส านกังาน
ศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ
มหาวทิยาลัย

ราชภฎัอดุรธาน ี
ศูนยก์ารศึกษา

บงึกาฬ
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10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทกุชว่งวยัด้าน
การศึกษาพืน้ทีช่ายแดนโดยใช้
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศึกษา

(1) เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียนทกุชว่งวยัใหสู้งขึน้ (2)
 เพือ่เพิม่ผลการทดสอบระดับชาติขัน้
พืน้ฐาน(O-NET) ใหสู้งขึน้เมือ่
เปรียบเทยีบกบัปทีีผ่่านมา  (3) เพือ่ให้
เกดิการเรียนการสอนทีไ่ด้บรูณาการ
ทกัษะทางวชิาการและน าไปสู่การปฏบิติั
เพือ่ใหเ้กดิผลิตภาพทางการศึกษา (4) 
เพือ่ใหไ้ด้รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนทีเ่หมาะสมและสอดคล้องใน
สถานการณ์ปจัจบุนัเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทางการศึกษา  (5) เพือ่ถอด
บทเรียนสถานศึกษาทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมาเปน็แนวปฏบิติัทีดี่

สถานศึกษาน าร่อง 
จ านวน 40 โรงเรียนใน
จงัหวดับงึกาฬทีเ่ขา้ร่วม

มผีลสัมฤทธิท์างการ
เรียนทกุชว่งชัน้สูงขึน้

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผู้เรียนทกุชว่งวยั
สถานศึกษายกระดับ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของด้าน
การศึกษาพืน้ที่
ชายแดนโดยใช้
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมทาง
การศึกษา และ
สามารถน าไปขยายผล
ในสถานศึกษาของ
จงัหวดับงึกาฬ คิดเปน็
ร้อยละ 80

(1) มรูีปแบบหรือแนวทางในการ
พฒันาด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุชว่งวยั
ด้านการศึกษาพืน้ทีช่ายแดน (2) มี
เทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง
การศึกษาทีส่ามารถน าไปประยกุต์ใช้
กบัสถานศึกษาอืน่ในจงัหวดับงึกาฬ (3)
 มคู่ีมอืในการด าเนนิโครงการที่
สามารถขยายผลไปยงัสถานศึกษา
ใกล้เคียงได้ (4) ผู้เรียนทกุชว่งวยัมี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้ มทีกัษะ
ทางวชิาการ ทกัษะอาชพีและทกัษะ
ชวีติ เพือ่น าไปสู่ทางเลือกในการ
ประกอบอาชพีในอนาคต

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ

ส านกังาน
ศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ 
มหาวทิยาลัย

ราชภฎัอดุรธานี
ศูนยก์ารศึกษา

บงึกาฬ

11 โครงการพฒันาระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เนต็ภายในโรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬ

(1) เพือ่พฒันาระบบเครือขา่ย
อนิเทอร์เนต็ภายในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬ                       
(2) เพือ่ส่งเสริมครูผู้สอนใชส่ื้อการเรียน
การสอนในอนิเทอร์เนต็ทีม่คุีณภาพมา
ประยกุต์ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน

โรงเรียนในสังกดั จ านวน
 211 โรงเรียน

2,173,600 2,173,600 2,173,600 2,173,600 2,173,600 ร้อยละ 85 นกัเรียน 
ในสังกดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬ 
สามารถเขา้ถงึองค์
ความรู้ในระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เนต็
ทีม่เีสถยีรภาพ

(1) นกัเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบงึกาฬ
ได้รับการพฒันาทกัษะการใช้
เทคโนโลยดิีจทิลัและเขา้ถงึแหล่ง
เรียนรู้ทีท่นัสมยัเพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของตนเอง                                  
 (2) โรงเรียนในสังกดัได้รับการส่งเสริม
สนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยใีนการ
บริหารจดัการใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที่
อยา่งทัว่ถงึ

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ สพป.

บงึกาฬ
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12 โครงการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้      
เพือ่พฒันาการอา่น

(1) เพือ่พฒันาการอา่นของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษา ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา (2) เพือ่ส่งเสริมการจกั
การเรียนรู้กลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทย
 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา (3) เพือ่
ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบยัง่ยนื
ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา

นกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ในสังกดัส านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬ 
จ านวน 211 โรงเรียน
มคีวามสามารถด้านการ
อา่นออกเสียงและอา่นรู้

เร่ืองเพิม่ขึน้

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 นกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬมี
คะแนนเฉล่ีย ของผล
การทดสอบ
ความสามารถด้านการ
อา่นออกเสียงของ
ผู้เรียน (RT) เพิม่ขึน้
ร้อยละ 5

นกัเรียนมกีารพฒันาเต็มตามศักยภาพ
ทางด้านภาษาไทยโดยยดึหลัก
คุณธรรมน าความรู้

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ สพป.

บงึกาฬ

13 โครงการงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปกรรมวชิาการ และเทคโนโลยขีอง
นกัเรียน

(1)เพือ่ใหน้กัเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถทางด้านวชิาการทัง้ใน
ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับภาคและ
ระดับชาติ (2)เพือ่ใหน้กัเรียนทีช่นะเลิศ
ในระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ได้มโีอกาส
เขา้ร่วมแขง่ขนัระดับภาค(โรงเรียน
ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้าน
วชิาการการเรียนการสอนตลอดจนถงึ
นวตักรรมต่างๆ

โรงเรียนในสังกดั จ านวน
 245 แหง่ผู้บริหาร 
จ านวน 1,780 คน 
และนกัเรียนทีเ่ขา้ร่วม
การแขง่ขนัจ านวน 

34,780 คน

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1. ร้อยละ 80 
นกัเรียนมโีอกาสได้
แสดงความกล้าในส่ิงที่
ตนเองได้ประดิษฐ์ 
คิดค้นเพือ่น าสู่
สาธารณชนได้รับทราบ
 2. ร้อยละ 80 
นกัเรียน นกัศึกษาทกุ
สังกดั ได้ร่วมกจิกรรม
เพือ่เสริมทกัษะ อาชพี 
และส่งผลต่อการเรียนรู้
 และพฒันาต่อยอดให้
ดียิง่ขึน้

(1) นกัเรียนได้แสดงออกซ่ึง
ความสามารถทางด้านวชิาการ การ
เรียน การสอน ตลอดจนถงึนวตักรรม
ต่างๆ ทีน่กัเรียนสามารถประดิษฐ์
คิดค้นมาได้เผยแพร่ใหส้าธารณชน
ได้รับทราบ  (2) นกัเรียนได้แสดงออก
ซ่ึงความสามารถทีเ่ปน็เลิศดานศิลปะ 
ดนตรี การแสดง และส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ
 อยา่งสร้างสรรค์ ทัง้ในระดับเขตพืน้ที่
การศึกษา ระดับภาค และ
ระดับประเทศ3. ผู้บริหารโรงเรียน 
ขา้ราชการครู และบคุลากรทาง 
การศึกษา ได้แสดงศักยภาพทางด้าน
วชิาการการเรียนการสอนตลอดจนถงึ
นวตักรรมต่างๆ

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ
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14 โครงการโรงเรียนคุณธรรม               
สพป.บงึกาฬ

(1) เพือ่ใหผู้้บริหาร ครู และนกัเรียน 
ตระหนกัรู้เขา้ใจ และมกีระบวนการคิด
อยา่งมเีหตุผล ซึมซับคุณค่าแหง่
คุณธรรมความดีอยา่งเปน็ธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีและภมูใิจใน
การท าความดี                            
(2) เพือ่ใหผู้้บริหาร ครู และนกัเรียน 
สร้างเครือขา่ยชมุชนองค์กรแหง่
คุณธรรม โดยขอความร่วมมอืจาก
หนว่ยงาน และองค์กรทีท่ างานด้าน
คุณธรรมอยา่งเปน็รูปธรรมชดัเจนและ
มคีวามต่อเนือ่ง

โรงเรียนในสังกดั จ านวน
 211 แหง่ผู้บริหาร ครู
 บคุลากรทางการศึกษา
 จ านวน 211 คน และ
นกัเรียน จ านวน 211 
คน รวมทัง้ส้ิน 422 คน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ผู้บริหาร ครู บคุลากร
ทางการศึกษา และ
นกัเรียนในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษา ทีไ่ด้รับ
การพฒันามคุีณธรรม
จริยธรรม มทีศันะคติ 
เจตคติทีดี่ คิดเปน็ร้อย
ละ 90

(1) พฒันาศักยภาพขา้ราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษาใหต้ระหนกัใน
หนา้ทีค่วามส าคัญของอาชพีครูการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน และเปน็ต้นแบบทีดี่งามของ
นกัเรียน  (2) พฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียนแบบองค์รวม เนน้
กระบวนการมส่ีวนร่วม และใช้
โครงงานคุณธรรม (Moral Project) 
เปน็เคร่ืองมอืในการเรียนรู้ความดีจาก
การลงมอืปฏบิติัจริง            (3) 
พฒันากระบวนการมส่ีวนร่วมจากทกุ
ภาคส่วนในการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมนกัเรียนลดพฤติกรรม ทีไ่ม่
พงึประสงค์ในโรงเรียนส่งเสริมการ
สร้างพฤติกรรมทีพ่งึประสงค์ เพือ่
เปา้หมายการสร้างคนดีสู่สังคม

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

15 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียน โรงเรียนประถมศึกษา
  จงัหวดับงึกาฬ

(1) เพือ่ยกัระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาให้
สูงขึน้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ (2) เพือ่
แกป้ญัหาการอา่นออกเขยีนได้ของ
นกัเรียน (3) เพือ่แกป้ญัหาโรงเรียน
ขนาดเล็กทีม่คีรูไมค่รบชัน้

โรงเรียนในสังกดั จ านวน
 211 โรงเรียน

721,300 721,300 721,300 721,300 721,300 ร้อยละ 80 นกัเรียน มี
ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรู้สูงขึน้ทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และ
สามารถอา่นออกเขยีน
ได้

นกัเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการศึกษาทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึน้ และ
สามารถอา่นออกเขยีนได้ในระดับดีขึน้

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

หน้า 196 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

16 โครงการศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี

เพือ่พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ใหม้คีวาม
สมบรูณ์

การเรียนการสอนตาม
(1) ศูนยม์หีอ้งฝึกที่

สมบรูณ์มปีระสิทธภิาพ 
ในการพฒันา มคีวาม
พร้อมในการใหบ้ริการ

ส าหรับผู้ทีส่นใจ/
ผู้ปกครอง                

(2) ครูปฐมวยั เด็ก
ปฐมวยัมคีวามรู้ ความ
เขา้ใจการพฒันาการจดั
แนวคิดมอนเตสซอรี

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 (1) ศูนยพ์ฒันาการ
เรียนรู้ฯ มส่ืีอ อปุกรณ์
ตามแนวคิดมอนเตสซอ
รีทีส่มบรูณ์ส าหรับหอ้ง
ฝึกและหอ้งเรียน 
จ านวน 1 ชดุ (2) 
ศูนยพ์ฒันาการเรียนรู้ฯ
 มผู้ีดูแลประจ าศูนย ์
จ านวน 2 คน

(1) เด็กชว่งวยัทีส่ าคัญทีสุ่ดได้รับการ
พฒันาอยา่งมคุีณภาพ (2) ผู้ปกครอง 
ชมุชน เขา้ใจการจดัการศึกษาระดับ
ปฐมวยัน าสู่การเล้ียงดู และการให้
การศึกษาทีม่คุีณภาพ (3) เปน็ศูนย์
การจดัการศึกษาตามแนวคิดมอนเตส
ซอรีทีม่คุีณภาพ ระดับภมูภิาคและ
ระดับอาเซียนในล าดับต่อไป

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

17 โครงการพฒันารูปแบบการขบัเคล่ือน
โรงเรียนคุณภาพของชมุชนโดยใชพ้ืน้ที่
เปน็ฐาน

(1) เพือ่ศึกษาสภาพปญัหาของการ
ขบัเคล่ือนโรงเรียน คุณภาพของชมุชน
โดยใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐาน                        
(2) เพือ่พฒันารูปแบบการขบัเคล่ือน
โรงเรียนคุณภาพของชมุชนโดยใชพ้ืน้ที่
เปน็ฐาน                                      
 (3) เพือ่ศึกษาจดัท าคู่มอืการใช้
รูปแบบการขบัเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพ
ของชมุชน โดยใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐาน

ผู้บริหาร ครูและ
บคุลากรทางการศึกษา
จ านวน 211 โรงเรียน

590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 ร้อยละ 80 ผู้บริหาร 
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษาในสังกดั
 มรูีปแบบการ
ขบัเคล่ือนโรงเรียน
คุณภาพของชมุชน โดย
ใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐานอยา่งมี
ประสิทธภิาพ

ผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษามคู่ีมอืการใชรู้ปแบบผู้บริหาร
ตามรูปแบบการขบัเคล่ือนโรงเรียน
คุณภาพของชมุชนโดยใชพ้ืน้ทีเ่ปน็ฐาน
อยา่งมปีระสิทธภิาพ

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

หน้า 197 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

18 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในโครงการด้วยรักและหว่งใย
ในราชปูถมัภส์มเด็จพระกนษิฐาราช
เจา้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี และโรงเรียนเฉลิม
พระเกยีรติสมเด็จพระพีน่างเธอเจา้ฟา้
กลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราช
นครินทร์

(1) เพือ่ส่งเสริมใหโ้รงเรียนด าเนนิการ
กจิกรรมเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั    
(2)  ทกัษะอาชพีตามความสนใจ3. 
การสร้างจติส านกึในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

โรงเรียนทกุโรงได้รับ
ความร่วมมอืจากชมุชน
ในการด าเนนิกจิกรรม

เกษตรเพือ่อาหาร
กลางวนัใหม้ี

ประสิทธภิาพและมี
ความต่อเนือ่ง และมี

ทกัษะอาชพีอยา่งนอ้ย 1
 อาชพี

4,332,000 4,332,000 4,332,000 4,332,000 4,332,000 1. โรงเรียนร้อยละ 80
 จดักจิกรรมส่งเสริม
การอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณี วฒันธรรม    
           2. โรงเรียน
ร้อยละ 80 ใชห้อ้งสมดุ
               3 ดี 
(หนงัสือดีบรรยากาศดี
บรรณารักษดี์) เปน็
แหล่งเรียนรู้

(1) โรงเรียนน าผลผลิตจากกจิกรรม
เกษตรเพือ่อาหารกลางวนัไปประกอบ
อาหารกลางวนัใหน้กัเรียนรับประทาน
ได้อยา่งต่อเนือ่งและมคุีณภาพ (2) 
นกัเรียนมสุีขภาพแขง็แรง ไมม่ปีญัหา
ทพุภาวะโภชนาการ (3) โรงเรียน
ใหบ้ริการ3 ดี ทกุวนัและนกัเรียนมี
นสัิยหอ้งสมดุรักการอา่น

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

19 โครงการยกผลสัมฤทธิท์างการเรียนของ
นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดับงึ
กาฬ

(1) เพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนทัง้ระบบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
(2) เพือ่ใหค้รูผู้สอนมคีวามรู้ในการ
วเิคราะหข์อ้สอบและมขีอ้สอบในการ
เสริมสร้างความรู้ใหน้กัเรียน

1. นกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นและ
ตอนปลาย จ านวน 25 
โรงเรียน2. มขีอ้สอบ

มาตรฐาน 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนระบบเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 5

(1) นกัเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้
สูงขึน้ตามมาตรฐานการศึกษา           
   (2) ครูมคีวามรู้ความสามารถในการ
วเิคราะหข์อ้สอบมาตรฐาน 8กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และมขีอ้สอบในการ
เสริมความรู้ใหน้กัเรียน                   
(3) นกัเรียนตระหนกัถงึความส าคัญใน
การสอบและผลการสอบเขา้เรียนต่อใน
มหาวทิยาลับของนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปทีี ่6 เพิม่ขึน้

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

หน้า 198 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

20 โครงการพฒันาผู้เรียนทกุชว่งวยัโดย
ศาสตร์พระราชาเพือ่พฒันาการศึกษา
จงัหวดับงึกาฬอยา่งยัง่ยนื

(1) เพือ่นอ้มน าพระบรมราโชบายของ
ในหลวงรัชกาลที ่10 ด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏบิติัในสถานศึกษา (2) 
เพือ่ใหผู้้เรียนทกุชว่งวยัน าศาสตร์
พระราชาไปใชใ้นชวีติประจ าวนั (3) 
เพือ่พฒันาผู้เรียนใหม้ทีกัษะวชิาการ 
ทกัษะวชิาชพี และทกัษะชวีติเพือ่หนนุ
เสริมและน าไปสู่ทกัษะในการเปน็
ผู้ประกอบการ

1. ศูนยเ์รียนรู้ศาสตร์
พระราชาตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง        
   2. หลักสูตรระยะส้ัน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 90 โรงเรียน
และชมุชนมกีารสร้าง
อาชพีและกระจาย
รายได้ รวมถงึลด
รายจา่ยใน
ชวีติประจ าวนัมี
ผลิตภณัฑ์หรือการแปร
รูปผลผลิต

โรงเรียนและชมุชนเกดิความมัน่คงทาง
อาหารและมอีาหารปลอดภยัไวบ้ริโภค
ในชมุชนรวมถงึโครงการอาหาร
กลางวนัในโรงเรียนมกีารสร้างอาชพี
และกระจายรายได้รวมถงึลดรายจา่ย
ในการใชช้วีติประจ าวนั

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ

ส านกังาน
ศึกษาธกิาร

จงัหวดับงึกาฬ 
มหาวทิยาลัย

ราชภฎัอดุรธานี
ศูนยก์ารศึกษา

บงึกาฬ

21 โครงการจดังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
ระดับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

เพือ่ใหน้กัเรียนได้รับการพฒันาทกัษะ
ทางด้านวชิาการ ด้านเทคโนโลย ีวชิาชพี
 ดนตรีนาฎศิลปไ์ทย ศิลปะ รู้คุณค่าใน
ตัวเอง เกดิความภาคภมูใิจในความเปน็
ไทย รักและหว่งแหนมรดกทาง
วฒันธรรมของไทย

ครู บคุลากรทางการ
ศึกษาและนกัเรียน 

โรงเรียนมธัยมศึกษาใน
เขตจงัหวดับงึกาฬ 
จ านวน 4,000 คน

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 1. โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา
บงึกาฬ จ านวน 25 
โรงเรียน2. ร้อยละ 80
 ของนกัเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา
บงึกาฬ ได้เพิม่พนู
ความรู้ความเขา้ใจและ
มทีกัษะในเชงิวชิาการ
และการด ารงชวีติซ่ึง
เกดิจากการแขง่ขนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกนั

นกัเรียน ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพฒันาศักยภาพมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการบรูณาการ
อยา่งหลากหลายมโีอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้และได้รับโอกาสแลกเปล่ียน
เรียนรู้และได้รับการพฒันาเกดิการ
พฒันานวตักรรมสร้างสรรค์ สู่ชมุชน
และสังคม อนัเปน็ผลสืบเนือ่งจากการ
เตรียมตัวและเขา้ร่วมกจิกรรม
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนทัง้ในระดับ
โรงเรียนและเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ระดับชาติ

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ
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22 โครงการส่งเสริมความสามารถนกัเรียน
เพือ่แขง่ขนังานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดับชาติ

เพือ่ใหน้กัเรียนได้รับการพฒันาทกัษะ
ด้านวชิาการ ด้านเทคโนโลยวีชิาชพี 
ดนตรีนาฏศิลปไ์ทย ศิลปะรู้คุณค่าใน
ตัวเอง เกดิความภาคภมูใิจในความเปน็
ไทย รักและหว่งแหนมรดกทาง
วฒันธรรมของไทย

ผู้บริหารการศึกษา 
ศึกษานเิทศก ์ครู 

บคุลากรทางการศึกษา 
และนกัเรียนจ านวน 

889 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 1. โรงเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา 
 บงึกาฬ จ านวน 25 
โรงเรียน                  
   2. ร้อยละ 80 ของ
นกัเรียนในสังกดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา
บงึกาฬ ได้เพิม่พนู
ความรู้ความเขา้ใจและ
มทีกัษะในเชงิวชิาการ
และการด ารงชวีติซ่ึง
เกดิจากการแขง่ขนั
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ซ่ึงกนั
และกนั

นกัเรียนได้รับการพฒันาทกัษะด้าน
วชิาการ ด้านเทคโนโลย ีวชิาชพี ดนตรี
นาฏศิลปไ์ทย ศิลปะ รู้คุณค่าในตัวเอง 
เกดิความภาคภมูใิจในความเปน็ไทยรัก
และหว่งแหนมรดกทางวฒันธรรมของ
ไทย และเปน็การเปดิเวทใีหเ้ด็กได้
แสดงออกตามความสามารถของ
ตนเองอยา่งอสิระใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิ
ประโยชนแ์ละเปน็การสร้างภมูคุ้ิมกนั
ภยัจากยาเสพติด

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

หน้า 200 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

23 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชพีระยะ
ส้ัน

(1) เพือ่เปน็การเสริมสร้างศักยภาพ
ก าลังคนและยกระดับทกัษะวชิาชพีให้
สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ
 (2) เพือ่เตรียมความพร้อมใหก้บั
ผู้ส าเร็จการศึกษาใหมผู้่ผ่านการศึกษา
ระดับอาชวีศึกษาประชาชนทีต้่องการ
ฝึกอบรมใหม้คีวามสามารถทางด้าน
ทกัษะอาชพี เพือ่เพิม่ทกัษะปฏบิติังาน  
(3) เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา ทีเ่ปน็บคุคลากรทาง
อาชวีศึกษาของประเทศ ตามหลักสูตร
วชิาชพีระยะส้ันฐานสมรรถนะใหม้ ี
Skill,English และ Ethics เปดิโอกาส
ในการมงีานท าสามารถกลับไปท างาน
ในสถานประกอบการเขา้สู่อาชพีที่
สอดคล้องกบัความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงาน

ด าเนนิการฝึกอบรม
หลักสูตรวชิาชพีระยะ

ส้ันแกป่ระชาชนทัว่ไป ผู้
วา่งงานผู้ได้รับ
ผลกระทบจาก

สถานการณ์โควดิ 19 
และนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 10 หลักสูตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรระยะส้ัน
จ านวน 250 คน

(1) ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
เสริมสร้างพฒันาศักยภาพตนเองและ
น าไปปรับใชต่้อวชิาชพีตนเองได้         
(2) ผู้เขา้ร่วมโครงการรู้จกัใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กดิประโยชน ์                          
  3. ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน า
ทกัษะวชิาชพีไปประกอบอาชพีเปน็การ
เสริมรายได้ใหต้นเองและครอบครัว 
และยงัสามารถพฒันาคุณภาพชวีติ
ตนเองใหดี้ขึน้

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ

วทิยาลัยเทคนคิ
บงึกาฬ

หน้า 201 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

24 โครงการจดัท าหอ้งเรียนการศึกษาด้าน
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ R-excellent

(1) เพือ่ใหม้หีอ้งเรียนการศึกษาด้าน
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ R-excellentให้
ผู้เรียนและประชาชนชมุชนทอ้งถิน่
อ าเภอเซกา มอีงค์ความรู้และสร้าง
ความตระหนกัพฒันาศักยภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชวีศึกษา      
(2) เพือ่ใหผู้้เรียนและประชาชนใน
ชมุชนทีม่ารับบริการหอ้งเรียน 
R-excellent มคีวามคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์เพือ่
พฒันาทกัษะด้านวชิาชพี คิดเปน็ ท า
เปน็ ใชไ้ด้จริงโดยได้นอ้มน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 3 หว่ง 2
 เง่ือนไข มาใช ้                             
           (3) เพือ่ตอบสนองนโยบาย
แผนพฒันาของจงัหวดับงึกาฬ พ.ศ. 
2560 - 2564 ยทุธศาสตร์ที ่5 
พฒันาและยกระดับการบริหารจดัการ
ภาครัฐ ขอ้ 5.2 ส่งเสริมพฒันาและ
ยกระดับนวตักรรมการบริการ
ประชาชนด้วยระบบดิจทิลัและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมุง่สู่ความเปน็เมอืง

นกัเรียน นกัศึกษาและ
ประชาชนในชมุชนเขา้
รับบริการหอ้งเรียน 

R-excellent มคีวามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์

นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์
เพือ่พฒันาทกัษะด้าน

วชิาชพี คิดเปน็ ท าเปน็ 
ใชไ้ด้จริงจ านวน 

10,000 คน

648,400 648,400 648,400 648,400 648,400 หอ้งเรียนการศึกษา
ด้านนวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์ 
R-excellent ให้
ผู้เรียนและประชาชน
ในชมุชนทอ้งถิน่อ าเภอ
เซกามอีงค์ความรู้และ
สร้างความตระหนกั
พฒันาศักยภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษา
อาชวีศึกษา จ านวน 1
 หอ้ง

(1) มหีอ้งเรียนการศึกษาด้าน
นวตักรรมส่ิงประดิษฐ์ R-excellent 
ใหผู้้เรียนและประชาชนชมุชนทอ้งถิน่
อ าเภอเซกา มอีงค์ความรู้และสร้าง
ความตระหนกัพฒันาศักยภาพของ
ผู้เรียนในสถานศึกษาอาชวีศึกษา 
(2)ผู้เรียนและประชาชนในชมุชนทีม่า
รับบริการหอ้งเรียน R-excellent มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์นวตักรรม
ส่ิงประดิษฐ์เพือ่พฒันาทกัษะด้าน
วชิาชพี คิดเปน็ ท าเปน็ ใชไ้ด้จริงโดย
ได้นอ้มน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 3 หว่ง 2 เง่ือนไข มาใช ้      
               (3) องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬได้ตอบสนองนโยบาย
แผนพฒันาของจงัหวดับงึกาฬ พ.ศ.
2560 - 2564 ยทุธศาสตร์ที ่5 
พฒันาและยกระดับการบริหารจดัการ 
ภาครัฐ ขอ้ 5.2 ส่งเสริมพฒันาและ
ยกระดับนวตักรรมการบริการ
ประชาชนด้วยระบบดิจทิลัและ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมุง่สู่ความเปน็เมอืง

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ

วทิยาลัยเทคนคิ
เซกา

หน้า 202 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

25 โครงการจดัการประกวดระเบยีบแถว
ลูกเสือเนตรนารี ระดับจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ส่งเสริมใหลู้กเสือ เนตรนารี มี
พืน้ฐานชวีติทีม่ัน่คง มคุีณธรรม และ
เปน็พลเมอืงดี ในเร่ืองการมรีะเบยีบ มี
วนิยั มคีวามแขง็แรงอดทนมคีวามเปน็
ผู้น า ความพร้อม เพรียง ความสามคัคี
รู้จกัเสียสละ ชว่ยเหลือผู้อืน่ มทีกัษะ
การอยูร่่วมกนั สร้างเสริมประสบการณ์
ชวีติ และสามารถน าไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้อยา่งมคุีณภาพ

ลูกเสือ/เนตรนารี/ผู้
ก ากบัลูกเสือ/ รองผู้
ก ากบัลูกเสือเขา้ร่วม
กจิกรรมการประกวด
ระเบยีบแถวลูกเสือ

เนตรนารี ระดับจงัหวดั 
จ านวน 1,800 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 
ผู้รับผิดชอบการจดั
ประกวดฯทกุระดับ มี
ความรู้ความเขา้ใจแนว
ทางการประกวดฯ
หลักเกณฑ์การ
ประกวดฯระดับจงัหวดั
 ระดับภาคและ
ระดับประเทศและ
สามารถชีแ้จงผู้เขา้ร่วม
การประกวดฯ

ลูกเสือ เนตรนารี มคุีณธรรม จริยธรรม
โดยมรีะเบยีบ วนิยั มคีวามเขม็แขง็ 
อดทนรู้จกับ าเพญ็ประโยชนช์ว่ยเหลือ
สังคมตามอดุมการณ์ของลูกเสือและ
สามารถน าไปประยกุต์ใชใ้น
ชวีติประจ าวนัได้อยา่งมคีวามสุข

อบจ.บงึกาฬ   
อดุหนนุ   สพป.

บงึกาฬ

รวม 25 โครงการ 38,565,300 38,565,300 38,565,300 38,565,300 38,565,300

หน้า 203 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการพฒันาระบบบริการการแพทย์
ฉกุเฉนิในแหล่งท่องเที่ยวจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่พฒันาระบบการใหบ้ริการ
การแพทยฉ์กุเฉนิใหม้ีประสิทธภิาพ 
รองรับนักท่องเที่ยวที่อาจประสบเหตุ
และสร้างความเชื่อมั่นแกน่ักท่องเที่ยว

อาสาสมัครชุมชน ไกด์น า
เที่ยวและเครือขา่ยที่
เกีย่วขอ้งจ านวน 40 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของผู้เขา้
รับการ ฝึกอบรม
สามารถล าเลียงผู้ปวุย
ใช้อปุกรณ์และ
เวชภณัฑ์เบือ้งต้นได้

กลุ่มเปาูหมายมีทักษะความรู้ใน
การช่วยเหลือผู้ปวุยฉกุเฉนิที่ถกูต้อง

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ หลักสูตร
ปฐมพยาบาลและช่วยปฏบิติัการแพทยข์ัน้ 
พืน้ฐาน (Emergency Medical  
Responder : EMR 40ชั่วโมง)

เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมมีทักษะ ที่ถกูต้องใน
การปฏบิติังานการแพทยฉ์กุเฉนิ

ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 
พนักงานขบัรถยนต์
ฉกุเฉนิขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ
 จ านวน 30 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ90 ของผู้เขา้
รับการฝึกอบรมส าเร็จ
ตามหลักสูตร

เกดิระบบบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ
และมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภยัได้อยา่ง
ถกูต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธภิาพ

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
จงัหวดับงึกาฬ

1.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมต่างๆ
เช่นกจิกรรมเนื่องในวนั อสม .แหง่ชาติ, 
กจิกรรม อสม.จติอาสา, กจิกรรม
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน                     
2.เพือ่ใหอ้าสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น ได้แสดงออกซ่ึงพลังอนั
เขม้แขง็ที่พร้อมจะช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่
ในการดูแลงานด้านสาธารณสุข         
 3. เพือ่ยกยอ่งและเชิดชูเกยีรติ อสม .ที่
ปฏบิติังานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ

อสม.จงัหวดับงึกาฬ 
8,024 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อสม.จงัหวดับงึกาฬ 
ร้อยละ 80 เขา้ร่วม
กจิกรรม

1. อสม.จงัหวดับงึกาฬได้ร่วม 
แสดงพลังความเขม้แขง็และได้
แสดงศักยภาพความพร้อมที่จะ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏบิติังานของเจา้หน้าที่              
 2. อสม.ผู้ปฏบิติังานดีเด่น มีความ
ภาคภมูิใจ และเปน็ต้นแบบให ้ อส
ม. คนอืน่ๆได้พฒันาศักยภาพ

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

                                                                       ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน สังคม และความมัน่คงสู่สังคมสงบสุข
                                    ข . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชพี และคุณภาพชวีิตของประชาชน
                                    ค . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชวีิตของประชาชน
                                         2.3 แผนงานสาธารณสุข

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน้า 204 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

4 โครงการปอูงกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

เพือ่ปอูงกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ทั้งในคน และสัตว ์เช่น 
ไขห้วดันก ไขเ้ลือดออก ซิกา้ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 โรคพษิสุนัขบา้ 
โรคลัมปสีกนิฯลฯ ในพืน้ที่        
จงัหวดับงึกาฬ

-จดัหาวสัดุ อปุกรณ์เพือ่
สนับสนุนการปฏบิติังาน
ของเจา้หน้าที่หรือผู้ได้รับ
มอบหมายใหป้ฏบิติั
หน้าที่ปอูงกนัและระงับ
โรคหรือเวชภณัฑ์ที่ไม่ใช่
ยา วสัดุอปุกรณ์ เคร่ือง
แต่งกายและวสัดุอืน่ที่
จ าเปน็ต้องใช้ในการ
ปฏบิติังาน  -จดักจิกรรม
ในรูปแบบต่างๆเช่น การ
อบรม การรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -สนับสนุนการปอูงกนั
ควบคุมโรคได้ครบทุก
หน่วยงานที่ร้องขอ  -
จดักจิกรรมอบรม 
รณรงค์ประชาสัมพนัธ์
อยา่งน้อยจ านวน 2 
คร้ัง

สามารถปอูงกนัและควบสามารถ
ปอูงกนัและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อต่างๆในพืน้ที่ได้

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

5 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ อสม 
เชิงรุกในการปฏบิติังานจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่อบรมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ
บทบาทและหน้าที่ของ อสม .เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพการปฏบิติังานเชิง
รุกของ อสม. เพือ่ให ้อสม.มีการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้สู่การสร้าง
นวตักรรมชุมชนปอูงกนัโรค

จดักจิกรรมในรูปแบบ
ต่างๆเช่น การอบรม 
นิทรรศการจดัท าส่ือ การ
ประกวด อสม.ดีเด่น การ
แลกเปล่ียนความรู้มี
กลุ่มเปาูหมาย 8,024 คน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จดักจิกรรมใหค้วามรู้
นิทรรศการประกวด
แลกเปล่ียนได้ จ านวน
 4 คร้ัง

อสม.ได้รับการพฒันาความรู้และ
ศักยภาพในการปฏบิติังานเชิกรุกให้
เท่าทันกบัสภาวะการณ์ส่งเสริม
สุขภาพของประชาชนในพืน้ที่
จงัหวดับงึกาฬ

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

6 โครงการอดุหนุนส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดับงึกาฬเพือ่จดัซ้ือครุภณัฑ์ทางการ
แพทยส์ าหรับโรงพยาบาลโซ่พสัิย

1. เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนเคร่ืองมือทาง
การแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลโซ่พสัิย     
  2. เพือ่ใหโ้รงพยาบาลโซ่พสัิยมี
เคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่ทันสมัย 
สามารถใช้ดูแลสุขภาพและใหบ้ริการ
ประชาชน

จดัซ้ือครุภณัฑ์ทางการ
แพทยเ์คร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที่ขนาดไม่น้อยกวา่
 300 maชนิด
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟา้ จ านวน 1 เคร่ือง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนที่ขนาดไม่น้อย
กวา่ 300 maชนิด
ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์
ไฟฟา้จ านวน 1 เคร่ือง

โรงพยาบาลโซ่พสัิยมีเคร่ืองมือทาง
การแพทยท์ี่ทันสมัย สามารถให้
การช่วยเหลือประชานได้

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนุน สสจ.

บงึกาฬ

หน้า 205 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

7 โครงการสมทบงบประมาณกองทุนฟืน้ฟู
สมรรถภาพจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่จดับริการฟืน้ฟสูมรรถภาพที่จ าเปน็
ต่อสุขภาพและช่วยเหลือสนับสนุนกาย
อปุกรณ์หรือเคร่ืองช่วยความพกิาร
ใหก้บัผู้สูงอายคุนพกิาร และผู้ที่มีความ
จ าเปน็ต้องได้รับการฟืน้ฟู

ผู้สูงอาย ุคนพกิารและผู้
ที่มีความจ าเปน็ต้องได้รับ
การฟืน้ฟ ูที่อยูใ่นระบบ
หลักประกนัสุขภาพ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คนพกิารและผู้สูงอายุ
ได้รับอปุกรณ์หรือ
เคร่ืองช่วยเหลือเพือ่
การฟืน้ฟทูี่ทันสมัย
เพิม่ขึน้ร้อยละ 80

ผู้สูงอาย ุคนพกิารและผู้ที่มีความ
จ าเปน็ต้องได้รับการฟืน้ฟ ูได้รับ
การส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติและ
ได้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพ

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 7 โครงการ 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000

หน้า 206 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัผู้สูงอายุ
และคนพกิารจงัหวดับงึกาฬ

1.เพือ่ใหผู้้สูงอาย ุและผู้พกิารได้
ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละคุณค่าของ
ตนเอง รู้จกัวธิกีารดูแลเบือ้งต้น ลดภาระ
การดูแลใหแ้กส่มาชกิในครอบครัว         
 2.เพือ่ใหม้โีอกาสได้รับการฝึกอาชพีที่
เหมาะสม มรีายได้มาเล้ียงตนเองและ
ครอบครัวได้

จดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การจดัประชมุ สัมมนา
ฝึกอบรมจดักจิกรรมเนือ่ง
ในวนัคนพกิารแหง่ชาติ
ใหก้บัผู้สูงอายแุละคนพกิาร
ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬมี
กลุ่มเปา้หมาย จ านวน
2,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดักจิกรรมได้ 
จ านวน2คร้ังมี
ผู้สูงอายแุละคน
พกิารเขา้ร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
80

1.ผู้สูงอายแุละคนพกิารได้เหน็คุณค่า
ของตัวเองรู้จกัการดูแลตัวเอง ลด
ภาวะพึง่พงิจากคนในครอบครัวและ
ชมุชน                                        
 2.ได้รับการฝึกอาชพีอยา่งเหมาะสม
และมรีายได้เล้ียงตัวเอง

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

2 โครงการชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนหรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเอง
ได้ในการด ารงชวีติ

ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตัวเองได้ในการ
ด ารงชพี ภานใน           
จงัหวดับงึกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนทีร้่องขอ
และผ่านหลักเกณฑ์
ได้รับการชว่ยเหลือ
 ร้อยละ 100

ประชาชนผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตัวเองได้มี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

3 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ยทีย่ากไร้ เพือ่สงเคราะหผู้์ปว่ยทีย่ากไร้ใน    
จงัหวดับงึกาฬ

สงเคราะหค่์าเดินทาง
ส าหรับผู้ปว่ยทีย่ากไร้ใน
จงัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ
ผู้ปว่ยทีย่ากไร้ที่
เขา้หลักเกณฑ์และ
ยืน่ค าร้องได้รับ
การสงเคราะห์

ผู้ปว่ยทีย่ากไร้ในจงัหวดับงึกาฬมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

                                                                        ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การพัฒนาคน สงัคม และความมัน่คงสูส่งัคมสงบสขุ
                                    ข . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที ่2 สง่เสรมิการเกษตร อาชพี และคุณภาพชวีติของประชาชน
                                    ค . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที ่2 สง่เสรมิการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชวีติของประชาชน
                                         2.4 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 207 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บัข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

4 โครงการสนบัสนนุการจดัสวสัดิภาพสัตว์
ภายใต้โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธารศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จเจา้ฟา้ฯ
กรมพระศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี

เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนนุใหม้กีาร
พฒันาการด าเนนิงานปอ้งกนัและควบคุม
โรคพษิสุนขับา้นใหป้ลอดจากพืน้ที่

ปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิ
สุนขับา้ ภายในจงัหวดับงึ
กาฬ

1,000,000 1,000,000 - - - ได้รับการปอ้งกนั
จากโรคพษิสุนขับา้
ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

องค์กรปกครองทอ้งถิน่มกีาร
พฒันาการด าเนนิงานปอ้งกนัและ
ควบคุมโรคพษิสุนขับา้ใหป้ลอดจากพืน้ที่

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

รวม 4 โครงการ 3,500,000 3,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
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ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ และ
สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริการประชาสัมพนัธเ์ชญิชวน
หรืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน
เพือ่มาร่วมงานรัฐพธิแีละราชพธิรีวมถงึ
การจดันทิรรศการเฉลิมพระเกยีรติต่างๆ

ประชาชนหนว่ยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน    
ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติศาสนา
พระมหากษตัริย์

ผู้เขา้ร่วมโครงการได้มส่ีวนร่วมใน
การแสดงออกถงึความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริยแ์ละร่วมเปน็ส่วน
หนึง่ในงานรัฐพธิ ีงานพระราชพธิี
และการร่วมชมนทิรรศการเฉลิมพระ
เกยีรติต่างๆ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการด าเนนิงานกจิกรรมลูกเสือ
ชาวบา้นเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วัและพระบรมวงศานวุงศ์

เพือ่แสดงออกถงึความจงรักภกัดี และ
แสดงเจตนารมณ์อนัแนว่แนท่ีจ่ะเทดิทนู
สถาบนัชาติ ศาสนาและพระมหากษตัริย ์
ผนกึก าลังต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติดโดย
ใชก้ระบวนการลูกเสือชาวบา้นสร้างชมุชน
ใหเ้ขม้แขง็ตลอดจนท าคุณประโยชนใ์ห้
ประเทศชาติ

สมาชกิลูกเสือชาวบา้น
จ านวน 2,000 คน       
ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัและต่อต้าน
ยาเสพติด

ผู้เขา้ร่วมโครงการได้แสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริยร่์วมต่อต้าน
ยาเสพติดและสร้างคุณประโยชนใ์ห้
ประเทสชาติ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

                                                                     ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การพัฒนาคน สงัคม และความมัน่คงสูส่งัคมสงบสขุ
                                    ข . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที ่4 การสง่เสรมิการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและสาธารณสขุ ตลอดจนอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภมูปิญัญาของทอ้งถ่ิน
                                    ค . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที ่2 สง่เสรมิการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชวีติของประชาชน
                                         2.5 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
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ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

3 โครงการสร้างนวตักรรมกระบอง
อเนกประสงค์ส าหรับผู้รักษาความปลอดภยั
เพือ่ความมัน่คง

(1) เพือ่สร้างนวตักรรมกระบอง
อเนกประสงค์ส าหรับผู้รักษาความ
ปลอดภยั ใหก้บัเจา้หนา้ทีต่ ารวจและ
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือนใน
พืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ ในการใชป้อ้งกนัการ
กอ่เหตุร้ายทีจ่ะเกดิขึน้                        
             (2)เพือ่อบรมใหค้วามรู้ด้าน
การสร้างนวตักรรมกระบองอเนกประสงค์
ส าหรับผู้รักษาความปลอดภยัใหก้บั
เจา้หนา้ทีต่ ารวจและอาสาสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

(1) ได้เคร่ืองมอืนวตักรรม
ชว่ยเพิม่ประสิทธภิาพใน
การปฏบิติังานของ
เจา้หนา้ทีด้่านการรักษา
ความปลอดภยัและความ
มัน่คงในการปอ้งกนัการกอ่
เหตุร้านในพืน้ที ่       
จงัหวดับงึกาฬ               
(2) ผลงานกระบอง
อเนกประสงค์ส าหรับ
ผู้รักษาความปลอดภยั 
มอบใหห้นว่ยงาน
อาสาสมคัรปอ้งกนัฝ่ายพล
เรือน ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึ
กาฬ จ านวน 8 อ าเภอ ๆ 
ละ 5 ชดุ และกองร้อย
ต ารวจตระเวนชายแดนที ่
244  บงึกาฬ จ านวน 5 
ชดุ และเรือนจ าจงัหวดับงึ
กาฬ จ านวน 5 ชดุ รวม
ทัง้ส้ิน 50 ชดุ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วมอบรมได้แก่
เจา้หนา้ที่
อาสาสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ายพลเรือนบงึ
กาฬเจา้หนา้ที่
ต ารวจตระเวน
ชายแดนที ่244    
 บงึกาฬและ
เจา้หนา้ทีเ่รือนจ า
จงัหวดับงึกาฬ 
จ านวน 100 คน

(1) ได้เคร่ืองมอืชว่ยอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิติังานของ
เจา้หนา้ทีท่หาร,ต ารวจ, เรือนจ า, 
อปพร. และผู้ทีเ่กีย่วขอ้งในเร่ืองการ
รักษาความปลอดภยัในพืน้ทีจ่งัหวดั
บงึกาฬ                                   
 (2) ได้นวตักรรมเทคโนโลยชีว่ยใน
การปอ้งกนัปอ้งปรามการกอ่
เหตุร้ายของผู้กอ่ความ ไมส่งบใน
การสร้างสถานการณ์ปกปอ้งชวีติ
ทรัพยสิ์นของทางราชการ และ
ประชาชนในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ3. 
ลดการน าเขา้ด้านเคร่ืองมอื/
อปุกรณ์และยทุธภณัฑ์

อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุ

วทิยาลัยเทคนคิ
บงึกาฬ

4 โครงการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ เพือ่จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ และ
สนบัสนนุโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริการประชาสัมพนัธ ์เชญิชวน
หรืออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
เพือ่มาร่วมงานรัฐพธิแีละราชพธิ ีรวมถงึ
การจดันทิรรศการเฉลิมพระเกยีรติต่างๆ

ประชาชน หนว่ยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้แสดงออกถงึ
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติต่อ
สถาบนัชาติศาสนา
พระมหากษตัริย์

ผู้เขา้ร่วมโครงการได้มส่ีวนร่วมใน
การแสดงออกถงึความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์และร่วมเปน็ส่วน
หนึง่ในงานรัฐพธิ ีงานพระราชพธิ ี
และการร่วมชมนทิรรศการเฉลิมพระ
เกยีรติต่างๆ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ
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ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

5 โครงการจดังานวนัทอ้งถิน่ไทย เพือ่ร าลึกถงึพระมาหากรุณาธคุิณแหง่
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัทีไ่ด้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศจดัต้ังสุขาภบิาลทา่ฉลอมขึน้
เปน็หวัเมอืงนอกมณฑลกรุงเทพมหานคร
แหง่แรกของประเทศไทย

หวัหนา้ส่วนราชการ 
ขา้ราชการผู้บริหารทอ้งถิน่
 สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
ขา้ราชการ พนกังานจา้ง 
ขององค์การปกครองส่วน
ทอ้งถิน่จงัหวดับงึกาฬ

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน ผู้เขา้ร่วม
โครงการ

ทีไ่ด้ทรงพระกรุณาผู้เขา้ร่วม
โครงการฯ ร าลึกถงึ พระมหา
กรุณาธคุิณแหง่พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจา้อยูห่วัโปรดเกล้าฯ 
ใหป้ระกาศจดัต้ังสุขาภบิาลทา่ฉลอม
ขึน้เปน็สุขาภบิาลหวัเมอืงนอก
มณฑลกรุงเทพมหานครแหง่แรก
ของประเทศไทย เมือ่วนัที ่18 
มนีาคม 2448  (รศ. 124) และ
ร่วมกนั เทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

6 โครงการคลินกิกฏหมาย 1.เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ประชาชน  2.เพือ่ปลูกผังจติส านกึและ
ตระหนกัในการประพฤติปฏบิติัตนใหเ้ปน็
พลเมอืงทีดี่

1.จดันทิรรศการใหค้วามรู้
เกีย่วกบักฎหมาย          
 2.จดัหาส่ือ ส่ิงพมิพเ์พือ่
เผยแพร่ความรู้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ผู้เขา้รับการ
อบรม

กลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้ความเขา้ใจ
ในกฎหมาย และประพฤติปฎบิติัตน
ใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย

ส านกัปลัดฯ
ฝ่ายนติิการ 
อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีใหก้บั
ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนจงัหวดับงึกาฬได้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชพี ตลอดจน
ส่งเสริมการมรีายได้

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ 
ทัง้ 8 อ าเภอๆละ 100 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนทีเ่ขา้รับ
การฝึกอบรมมอีาชพี
 สามารถสร้าง
รายได้ใหก้บัตนเอง

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬมอีาชพีที่
หลากหลายมากขึน้ มอีาชพีมรีายได้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

8 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมอื
แรงงานจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมทีกัษะความรู้ด้านฝีมอื
แรงงานตลอดจนส่งเสริมการมงีานท า

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ 
ทัง้ 8 อ าเภอ ๆ ละ 50 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนทีเ่ขา้รับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ และมทีกัษะ
ฝีมอืในการ
ประกอบอาชพี

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีกัษะฝีมอื
แรงงานตลอดจนมงีานท า

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

9 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชมุชนจงัหวดั
บงึกาฬ

เพือ่เพิม่ศักยภาพส าหรับผู้น าชมุชนในการ
พฒันาชมุชนตนเอง

จดักจิกรรมฝึกอบรม ผู้น า
ชมุชนทัง้ 8 อ าเภอใน
จงัหวดับงึกาฬ          
จ านวน 1,000 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรม
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตนเอง

ผู้น าชมุชนมคีวามรู้ความสามารถ 
และน ามา พฒันาชมุชนตัวเอง

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 211 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

10 โครงการอดุหนนุเหล่ากาชาดจงัหวดับงึกาฬ เพือ่อดุหนนุเหล่ากาชาดจงัหวดับงึกาฬใน
การบรรเทาสาธารณภยัพฒันาคุณภาพ
ชวีติและกจิกรรมการกศุล

ประชาชนในจงัหวดับงึ
กาฬทีป่ระสบปญัหาความ
เดือนร้อน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนร้อยละ 
90  ทีไ่ด้รับการ
สงเคราะหม์ี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ประชาชนทีป่ระสบปญัหาความ
เดือดร้อนได้รับการสงเคราะห ์มี
คุณภาพชวีติ ทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
อดุหนนุเหล่า
กาชาดจงัหวดั

บงึกาฬ

11 โครงการเสริมสร้างใหค้วามรู้ด้านกฎหมาย
ขัน้พืน้ฐานใหก้บัประชาชน

1.เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับสิทธแิละรู้หนา้ที่
ของตน  2.ใหม้คีวามรู้ทางด้านกฎหมายที่
จ าเปน็แกก่ารด ารงชวีติ และใชสิ้ทธต่ิางๆ 
อยา่งถกูต้อง

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ประชาชน                ใน
พืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน ผู้เขา้รับ 
การอบรม

ประชาชนได้ความรู้ด้านกฎหมายที่
จ าเปน็แกก่ารด ารงชวีติ

ส านกัปลัดฯ
ฝ่ายนติิการ 
อบจ.บงึกาฬ

12 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัผู้สูงอายุ
และคนพกิารจงัหวดับงึกาฬ

1.เพือ่ใหผู้้สูงอาย ุและผู้พกิารได้ตระหนกั
ถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละคุณค่าของตนเอง 
รู้จกัวธิกีารดูแลเบือ้งต้น ลดภาระการดูแล
ใหแ้กส่มาชกิในครอบครัว 2.เพือ่ใหม้ี
โอกาสได้รับการฝึกอาชพีทีเ่หมาะสม มี
รายได้มาเล้ียงตนเองและครอบครัวได้

จดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การจดัประชมุ สัมมนา
ฝึกอบรมจดักจิกรรมเนือ่ง
ในวนัคนพกิารแหง่ชาติ
ใหก้บัผู้สูงอายแุละคน
พกิารในพืน้ทีจ่งัหวดับงึ
กาฬมกีลุ่มเปา้หมาย        
   จ านวน 2,000 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จดักจิกรรมได้ 
จ านวน 2 คร้ัง มี
ผู้สูงอายแุละคน
พกิารเขา้ร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 80

1.ผู้สูงอายแุละคนพกิารได้เหน็
คุณค่าของตัวเองรู้จกัการดูแลตัวเอง
 ลดภาวะพึง่พงิจากคนในครอบครัว
และชมุชน                               
 2.ได้รับการฝึกอาชพีอยา่ง
เหมาะสมและมรีายได้เล้ียงตัวเอง

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

13 โครงการชว่ยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หนา้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่

เพือ่ชว่ยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับความ
เดือดร้อนหรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตนเอง
ได้ในการด ารงชวีติ

ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไมส่ามารถ
ชว่ยเหลือตัวเองได้ในการ
ด ารงชพี ภานในจงัหวดับงึ
กาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนทีร้่องขอ 
และผ่านหลักเกณฑ์
ได้รับการชว่ยเหลือ 
ร้อยละ 100

ประชาชนผู้ทีไ่ด้รับความเดือดร้อน
หรือไมส่ามารถชว่ยเหลือตัวเองได้มี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 212 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

14 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บั
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์จงัหวดับงึกาฬ

1. เพือ่ใหผู้้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยเอดส์ได้
ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ที ่และคุณค่าของ
ตนเองเบือ้งต้นลดภาระการดูแลพึง่พงิจาก
สมาชกิครอบครัวและสังคม                 
 2. เพือ่ใหผู้้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ยเอดส์
ได้รับการพฒันาทกัษะอาชพีทีเ่หมาะสมมี
รายได้ในการด ารงชพี                         
   3. เพือ่สร้างความเขา้ใจใหก้บัสังคม
ตลอดจนส่งเสริมใหเ้หน็คุณค่าในตนเอง
เพือ่การอยูใ่นสังคมอยากปกติสุข

จดักจิกรรม
ประชาสัมพนัธห์การจดั
ประชมุ สัมมนาฝึกอบรม
ใหแ้กผู้่ด้อยโอกาส และ
ผู้ปว่ยเอดส์                  
 ในพืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จดักจิกรรม จ านวน
 2  คร้ัง มี
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ปว่ยเอดส์เขา้ร่วม 
กจิกรรม ร้อยละ 80

1.ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยเอดส์ได้
ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ทีแ่ละ
คุณค่าของตนเองเบือ้งต้น ลดภาระ
การดูแลพึง่พงิจากสมาชกิและ
ครอบครัว                      2. 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การพฒันาทกัษะด้านอาชพีที่
เหมาะสมมรีายได้ในการด ารงชพี   
3. สังคมยอมรับและเขา้ใจพร้อมอยู่
ร่วมกนัอยา่งปกติสุข

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

15 โครงการสงเคราะหผู้์ปว่ยทีย่ากไร้ เพือ่สงเคราะหผู้์ปว่ยทีย่ากไร้ใน       
จงัหวดับงึกาฬ

สงเคราะหค่์าเดินทาง
ส าหรับผู้ปว่ยทีย่ากไร้ใน
จงัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100  ของ
ผู้ปว่ยทีย่ากไร้ทีเ่ขา้
หลักเกณฑ์และยืน่
ค าร้องได้รับการ
สงเคราะห์

ผู้ปว่ยทีย่ากไร้ในจงัหวดับงึกาฬมี
คุณภาพชวีติทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

16 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีใหก้บั
ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนจงัหวดับงึกาฬได้มี
ทางเลือกในการประกอบอาชพี ตลอดจน
ส่งเสริมการมรีายได้

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ
ทัง้ 8 อ าเภอๆ ละ 100 
คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทีเ่ขา้รับ
การฝึกอบรมมอีาชพี
 สามารถสร้าง
รายได้ใหก้บัตนเอง

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬมอีาชพีที่
หลากหลายมากขึน้ มอีาชพีมรีายได้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

17 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมอื
แรงงานจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมทีกัษะความรู้ด้านฝีมอื
แรงงานตลอดจนส่งเสริมการมงีานท า

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ
ทัง้ 8 อ าเภอ ๆ ละ 50 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทีเ่ขา้รับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ และมทีกัษะ
ฝีมอืในการ
ประกอบอาชพี

ผู้ผ่านการฝึกอบรมมทีกัษะฝีมอื
แรงงานตลอดจนมงีานท า

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

18 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชมุชนจงัหวดั
บงึกาฬ

เพือ่เพิม่ศักยภาพส าหรับผู้น าชมุชนในการ
พฒันาชมุชนตนเอง

จดักจิกรรมฝึกอบรม ผู้น า
ชมุชนทัง้ 8 อ าเภอ ใน
จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 
1,000 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรม
ได้รับการพฒันา
ศักยภาพตนเอง

ผู้น าชมุชนมคีวามรู้ความสามารถ 
และน ามาพฒันาชมุชนตัวเอง

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

หน้า 213 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

19 โครงการอดุหนนุส่งเสริมสนบัสนนุอาชพี
ประชาชนหมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่อดุหนนุส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั
บงึกาฬ ในการส่งเสริม สนบัสนนุกจิกรรม
การขบัเคล่ือนการด าเนนิการพฒันา
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงอยา่งยัง่ยนื และ
ยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ หมูบ่า้นทีไ่ด้รับโล่
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกมุารี

หมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง"อยูเ่ยน็ เปน็สุข" 
ระดับจงัหวดั จ านวน 8 
หมูบ่า้น

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 หมูบ่า้นเศรษฐกจิ
พอเพยีง"อยูเ่ยน็ 
เปน็สุข" ดีเด่นระดับ
จงัหวดั 1 หมูบ่า้น
ผู้น าอาสาพฒันา
ชมุชน (ผู้น า อช.)
ดีเด่น(ชายและหญิง)
 ระดับจงัหวดั 2 
คนกลุ่ม/องค์กร
ชมุชน ดีเด่นระดับ
จงัหวดั 1 กลุ่มศูนย์
ประสานงานองค์กร
ชมุชนระดับต าบล 
(ศอช.ต.)ดีเด่น 
ระดับจงัหวดั 1 แหง่

ผู้น าชมุชน กลุ่ม/องค์กรชมุชน 
ประชาชน ภาคีการพฒันา สามารถ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานใน
การบริหารจดัการชมุชน และการ
ด าเนนิการกจิกรรมพฒันาชมุชนใน
ด้านต่างๆใหม้ปีระสิทธภิาพยิง่ขึน่

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

อดุหนนุ
ส านกังาน

พฒันาชมุชน
จงัหวดับงึกาฬ

20 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติใหก้บัสตรี
จงัหวดับงึกาฬ

1.เพือ่ใหส้ตรีได้ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ที่
และคุณค่าของตนเอง และพฒันา
ศักยภาพของสตรีใหข้บัเคล่ือนงานพฒันา
ทอ้งถิน่ตนเองได้                 2.เพือ่ให้
สตรีได้รับการฝึกอบรมอาชพีอยา่ง
เหมาะสมมรีายได้มาเล้ียงตนเองและ 3.
เพือ่ใหส้ตรีได้รับการยอมรับและ
ครอบครัวมสิีทธเิสรีภาพเทา่เทยีมในสังคม

จดักจิกรรมประชาสัมพนัธ์
การจดัประชมุ สัมมนา
ฝึกอบรมและการศึกษาดู
งานการคัดเลือกสตรีดีเด่น
 ฯลฯและจดักจิกรรมเนือ่ง
ในวนัสตรีสากล ใหแ้กส่ตรี
พืน้ทีจ่งัหวดับงึกาฬ 
จ านวน2,000 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จดักจิกรรมได้ 
จ านวน2คร้ังมสีตรีที่
เขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 80

1.สตรีได้ตระหนกัถงึบทบาทหนา้ที่
และคุณค่าของตนเองและพฒันา
ศักยภาพของสตรีใหข้บัเคล่ือนงาน
ทอ้งถิน่ตนเองได้                   2.
สตรีได้รับการฝึกอบรมอาชพีอยา่ง
เหมาะสมมรีายได้มาเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว 3.สตรีได้รับการยอมรับ
และมสิีทธ ิเสรีภาพเทา่เทยีมในสังคม

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

21 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมการเรียนรู้
ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมกีารเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

จดักจิกรรมฝึกอบรมให้
ความรู้และทศันศึกษาดู
งานใหก้บัประชาชน
จงัหวดับงึกาฬทัง้ 8 
อ าเภอ 53 ต าบล จ านวน
 100 คน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนทีเ่ขา้รับ
การฝึกอบรมเขา้ใจ 
เขา้ถงึหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพยีง

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬเกดิการ
เรียนรู้และน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงไปปรับใชก้บัชวัติ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

หน้า 214 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

22 โครงการอดุหนนุการยกระดับสินค้าเกษตร
ใหไ้ด้มาตรฐานและความ ปลอดภยั 
กจิกรรม การส่งเสริมและพฒันาสินค้า
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน(บงึกาฬเมอืงอาหาร
ปลอดภยั)

เพือ่อดุหนนุส านกังานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวดับงึกาฬ ในการจดังานเกษตรแฟร์
บงึกาฬเพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมแีรงจงูใจ
ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัเพือ่เพิม่
ชอ่งทางการจ าหนา่ยการประชาสัมพนัธ ์
การจดัแสดงสินค้า ในจงัหวดับงึกาฬให้
เปน็ทีรู้่จกัอยา่แพร่หลาย และเพิม่รายได้
ใหแ้กเ่กษตรกร

เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ 
ในการจดังานเกษตรแฟร์
บงึกาฬ

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จดังานเกษตรแฟร์
บงึกาฬ 1 งาน

เกดิการสร้างเครือขา่ยผู้ผลิตสินค้า
เกษตรทีม่คีวามปลอดภยัได้
มาตรฐานในจงัหวดับงึกาฬและ
เชือ่มโยงสู่ผู้บริโภคและตลาด
เกษตรกรและประชาชนในจงัหวดั
บงึกาฬมคีวามรู้และตระหนกัในการ
ผลิตและบริโภคสินค้าเกษตรทีม่ี
ความปลอดภยัได้มาตรฐานและมี
พฒันาการผลิตด้วยเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมสามารถสร้างรายได้ใหก้บั
เกษตรกรและผู้ประกอบการที่
เกีย่วขอ้งกบัการผลิตและการตลาด
สินค้าเกษตรในจงัหวดับงึกาฬ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 

อดุหนนุ
ส านกังาน
เกษตรและ

สหกรณ์จงัหวดั
บงึกาฬ

23 โครงการตลาดกลาง และตลาดชมุชน
ออนไลน(์Digital Marketing central.)

เพือ่ใหป้ระชาชนจงัหวดับงึกาฬได้มี
ชอ่งทางในการกระจายสินค้าและเปน็
แหล่งเชือ่มต่อกบัผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

จดักจิกรรมฝึกอบรมและ
การสร้างตลาดกลาง
ออนไลนใ์หก้บัประชาชน
จงัหวดับงึกาฬทัง้ 8 
อ าเภอๆละ  100 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มเีคร่ืองมอื
เครือขา่ยออนไลน์
ในการเปน็ส่ือกลาง
ในการแสดงขอ้มลู
และจดัเกบ็
ฐานขอ้มลูเพือ่
บริการกลุ่มเปา้หมาย

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬมชีอ่งทาง
ในการจ าหนา่ยและรายได้มากขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

24 ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพและยกระดับการ
ท าการตลาดสู่การแขง่ขนัในตลาดยคุดิจทิลั
(Develop potential and raise the 
level of local weaving to Digital Age)

เพือ่เพิม่ทกัษะองค์ความรู้ การเพิม่มลูค่า
ผลิตภณัฑ์และสร้างเครือขา่ยการรวมกลุ่ม
อาชพีเพือ่ส่งเสริมและเพิม่ทกัษะการท า
การตลาดในยคุดิจทิลั (Digital Age)

กลุ่มอาชพี วสิาหกจิชมุชน
 ผู้ประกอบการ ภายใน
จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 30
 กลุ่ม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการมี
ชอ่งทางการ
จ าหนา่ยสินค้า
ออนไลน ์ไมน่อ้ยกวา่
 2 ชอ่งทาง

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬมอีาชพีที่
มัน่คง มรีายได้มากขึน้ และสามารถ
ขยายตลาดของตนเองได้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

หน้า 215 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

25 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ
เกษตรกรจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเกษตรกร
จงัหวดับงึกาฬ ได้พฒันาทกัษะการท า
การเกษตร การปลูกไมผ้ล การเพิม่มลูค้า 
ตลอดจนการขยายชอ่งทางการตลาด

จดักจิกรรมฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานใหก้บั
เกษตรกรจงัหวดับงึกาฬทัง้
 8 อ าเภอ 53 ต าบล
จ านวน 200 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการ
ได้พฒันาทกัษะการ
ท าการเกษตร 
สามารถลดต้นทนุ 
เพิม่มลูค้าสินค้า

เกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการ
สามารถท าการเกษตรแล้วได้ผล
ผลิตทีม่คุีณภาพ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ 
ฝ่ายสวสัดิการ

สังคม

รวม 25 โครงการ 35,410,000 35,410,000 35,410,000 35,410,000 35,410,000

หน้า 216 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกัน และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ านวย
ความสะดวกในโอกาสงานเทศกาลต่างๆ

จัดต้ังศูนย์ฯ พร้อมจัดซ้ือวัสดุ
 อุปกรณ์ที่จ าเป็น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์ฯ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่มาตรฐาน

สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการจัดต้ังศูนย์วิทยุองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารในการ
ปฏิบัติงาน

เคร่ืองวิทยุ 60 วัตต์ พร้อม
เสาส่งสัญญาณวิทยุไม่น้อย

กว่า 60 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน

ติดต่อส่ือสารสะดวก
 และรวดเร็วการเมื่อ

เกิดสาธารณภัย

เกิดความปลอดภัยการเมื่อเกิดสาธารณ
ภัย

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการอบรมด้านการป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในเร่ืองการป้องกัน
 และระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ อบจ.
บึงกาฬ และนักเรียนนักศึกษา ใน
จังหวัดบึงกาฬ

ประชาชนในเขตจังหวัดบึง
กาฬ จ านวน 100 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีองค์ความรู้เพิ่มเติม

ประชาชนได้รับการบริหารจัดการที่ดี
จาก อบจ.บึงกาฬ

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชนในระดับพื่นที่ชุมชน
ท้องถิ่น

เพื่อนสนับสนุนโครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระดับชุมชนระหว่าง อปท. 
และผู้น าท้องที่ ผู้ปกครอง

จัดท าโครงการระหว่าง
ท้องถิ่นกับทุกอ าเภอในเขต
จังหวัดในการรักษาความ

สงบเรียบร้อย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ตีเส้น
จราจร ป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว และ
อาณัติสัญญาณต่างๆ ด้านการจราจร

เพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนถนน
สายหลัก

ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร/
ป้ายแนะน าแหล่งท่องเที่ยว

จ านวน 50 จุด

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ังของการ
เกิดอุบัติเหตุลดลง

เกิดความปลอดภัยมีระเบียบวินัยใน
การจราจร

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

ผ.02

                                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
                                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                         2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 217 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ

1.เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกสร้างกระแส
ต่อต้านยาเสพติด                           
    2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้กับเยาวชนประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์     3.เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกัน 
แก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหา
อาชญากรรม                                
    4.เพื่อฟื้นฟู บ าบัดและพัฒนา
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด                 
  5.เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ

จัดกิจกรรมรณรงค์ อบรมให้
ความรู้ จัดกิจกรรม

สร้างสรรค์ต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน เยาวชนทั้งใน

และนอกสถานศึกษา และ
สนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้

ติดยาเสพติด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักรู้ของ

โทษยาเสพติด

1.เยาวชน ประชาชนมีจิตส านึก มีส่วน
ร่วมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด         
                  2.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรม

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม TO
 be number one จังหวัดบึงกาฬ

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรม TO be number one          
  2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์                             
 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการฝึกอบรม

การศึกษาดูงานTO be 
number one ต้นแบบ
ต่างๆการจัดนิทรรศการ

ความรู้ป้องกันยาเสพติดการ
ประกวดชมรมTO be 

number oneและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม จ านวน 

อย่างน้อย 4 กิจกรรม

1.กิจกรรมTO be numberone มี
ความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์
สร้างสรรค์                                   
 2.เด็กและเยาวชน แสดงออก
ความสามารถเชิงสร้างสรรค์และใข้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์                        
 3.เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 218 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบึง
กาฬในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดหรือโครงการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด          จังหวัด
บึงกาฬ

ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

จังหวัดบึงกาฬ(ศอ.ปส.จ.บก)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลดการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน

หมู่บ้าน ชุมชนร้อย
ละ 30เยาวชน

จังหวัดบึงกาฬที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี

ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ร้อยละ 70 สร้าง
หมู่บ้าน ชุมชน

เป้าหมายให้มีความ
เข้มแข็งร้อยละ80

สามารถลดปัญหายาเสพติดและชุมชนมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ 
อุดหนุนที่ท า
การปกครอง

จังหวัดบึงกาฬ

รวม 8 โครงการ 5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000

หน้า 219 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า
และบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลในแหล่งน้้าสาธารณะในเขตจังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

อนุรักษ์แหล่งน้้า และ
บ้ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมในเขต
จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความสมดุลใน
แหล่งน้้า
สาธารณะจังหวัด
บึงกาฬ

เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อม 
จังหวัดบึงกาฬ

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
บริเวณพื้นที่ชุ่มน้้าโลก

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้้า

จัดอบรมรณรงค์ส่งเสริม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 5 
คร้ัง/ปี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมาย

นักเรียน ชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับ
ความส้าคัญของพื้นที่ชุ่มน้้า
อนุรักษ์ พื้นฟู พื้นที่ชุ่มน้้า

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการพิทักษ์รักษาพื้นที่ชุ่มน้้าโลก
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการพัฒนาและรักษาระบบนิเวศให้
สมบูรณ์ มีความยั่งยืน

จัดกิจกรรมรณรงค์
พิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อม
ในพื้นที่ 2 คร้ัง / ปี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมาย

มนุษย์กับระบบนิเวศ และ
ธรรมชาติ ได้พึ่งพาอาศัยกัน
อย่างสมดุล

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการก้าจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้้า

เพื่อฟื้นฟูสภาพปุาชุมชน พื้นที่ ต้นน้้าล้า
ธาร พื้นที่ปุาเส่ือมโทรม ให้ฟื้นคืนความ
อุดมสมบูรณ์

จัดกิจกรรมก้าจัด
ผักตบชวาและวัชพืช

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมาย

แหล่งน้้าปลอดผักตบชวาและ
วัชพืช

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตส้านึก และตระหนักในการดูแลรักษา
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตส้านึก และความตระหนัก
ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในการการ
ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จัดอบรมสร้างจิตส้านึก 
1 คร้ัง/ปี

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมาย

ประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตส้านึก
 และความตระหนักถึง
ความส้าคัญในการดูแลรักษา
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

                                                                    ผ.02

                                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน
                                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที่  3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
                                        3.1 แผนงานการเกษตร

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หนา้ 220 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้้า
และบ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลในแหล่งน้้าสาธารณะในเขตจังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อส่งสริมเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

อนุรักษ์แหล่งน้้าและ
บ้ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมในเขต
จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความสมดุลใน
แหล่งน้้า
สาธารณะจังหวัด
บึงกาฬ

เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้้าและ
บ้ารุงรักษาสภาพแวดล้อม 
จังหวัดบึงกาฬ

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้้า
สาธารณะในเขตจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเพิ่มจ้านวนปลาในแหล่งน้้าสาธารณะ
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

มีจ้านวนปลาเพิ่มมากขึ้น
ในแหล่งน้้าสาธารณะใน
จังหวัดบึงกาฬ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความสมบูรณ์
ของแหล่งน้้า
สาธารณะจังหวัด
บึงกาฬ

เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้้า และ
รักษาสมดุลแหล่งน้้าโดยการเพิ่ม
พันธุ์ปลา

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

8 โครงการรวบรวมและก้าจัดขยะอันตราย
ของจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวม และจ้าง
เหมาน้าขยะอันตรายจาก อปท.ในเขต
จังหวัดบึงกาฬ ไปก้าจัดในที่เหมาะสม

ตามหลักวิชาการ อปท.
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 59
 แห่ง โดยน้าขยะ
อันตรายไปก้าจัดถูกต้อง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณขยะ
ลดลงตาม
เปูาหมาย

พื้นที่ในเขตจังหวัดบึงกาฬปลอด
จากขยะอันตรายตกค้าง

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ และการบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์ และการ
บ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมปลูกปุา ปลูก
ฝายก้าจัดผักตบชวา 
และกิจกรรมอื่นๆใน
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการตาม
เปูาหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
อนุรักษ์ และบ้ารุงรักษา

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการจัดต้ังศูนย์อ้านวยการปูองกัน และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ้านวย
ความสะดวกในโอกาสงานเทศกาลต่างๆ

จัดต้ังศูนย์ฯ พร้อมจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ที่จ้าเป็น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีศูนย์ฯ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่
มาตรฐาน

สามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง รวดเร็ว

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการอบรมด้านการปูองกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในเร่ืองการปูองกัน
และระงับอัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่       
อบจ.บึงกาฬ และนักเรียนนักศึกษา ใน
จังหวัดบึงกาฬ

ประชาชนในเขตจังหวัด
บึงกาฬจ้านวน 100 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีองค์
ความรู้เพิ่มเติม

ประชาชนได้รับการบริหาร
จัดการที่ดีจาก อบจ.บึงกาฬ

ส้านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่ออองเป็น
สถานที่ท่องเที่ยว หมู่ 4 บ้านดอนเสียด 
ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

สถานที่ท่องเที่ยวจ้านวน
 1 แห่ง

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 สถานที่ท่องเที่ยว
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับประโยชน์ จาก
สถานที่ท่องเที่ยวเศรษฐกิจใน
ต้าบลจะดีขึ้น สภาพทางการเงิน
ที่คล่องตัว

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 221 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์

13 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

1 เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
พื้นที่จังหวัดบึงกาฬ                           
    2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติใน
จังหวัดบึงกาฬ

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
กิจกรรมพัฒนา หรือ
ฟื้นฟ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ อาทิเช่น 
กิจกรรมปลูกปุา 
กิจกรรมจิตอาสารักษา
ส่ิงแวดล้อม กิจกรรม
ก้าจัดวัชพืชในแหล่งน้้า
สาธารณะ ฯลฯ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ตระหนักและ
ร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม
ไห้เกิดการพัฒนา
และฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในพื้ยนที่จังหวัดบึง
กาฬได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการบริหารจัดการขยะจังหวัดบึงกาฬ 1 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
ภายในจังหวัดบึงกาฬ                        
     2. เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตส้านึกร่วม
บริหารจัดการขยะในจังหวัดบึงกาฬ        
  3. เพื่อรณงค์และสร้างจิตส้านึกในการ
คัดแยกขยะ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและ
ขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
ประชุม สัมมนา รณรงค์
 ประชาสัมพันธ์ ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชนใน
จังหวัดบึงกาฬตลอดจน
กิจกรรมการบูรณาการ
การจัดการขยะร่วมกับ
ส่วนราชการอื่น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
ตระหนักถึงการ
ลดปริมาณขยะ

1เกิดกระบวนการบริหารจัดการ
ขยะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ        
   2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจ
และมีจิตส้านึกในการลดปริมาณ
ขยะและการบริหารขยะในชุมชน
ตนเอง                               
     3. เกิดแนวทางในการก้าจัด
ขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดบึง
กาฬ

กอง
สาธารณสุข 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 14 โครงการ 13,400,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000 13,400,000

หนา้ 222 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการส ารวจแหล่งทอ่งเทีย่วในจงัหวดั
บงึกาฬ

เพือ่ออกส ารวจแหล่งทอ่งเทีย่วในจงัหวดั
บงึกาฬ และเชญิชวนผู้ประกอบการใน
จงัหวดับงึกาฬประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึกาฬ

คณะผู้บริหาร หวัหนา้
ส่วนราชการ ขา้ราชการ 
และพนกังานจา้ง อบจ.บงึ

กาฬ จ านวน 20 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ 
ได้ทราบขอ้มลูแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว และเชญิ
ชวนผู้ประกอบการใน
จงัหวดับงึกาฬ 
ประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึ
กาฬ

ได้ทราบขอ้มลูแหล่งการทอ่งเทีย่ว
ในจงัหวดับงึกาฬ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการสร้างภาคีเครือขา่ยการทอ่งเทีย่ว
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่สร้างภาคีเครือขา่ยการทอ่งทีย่วใน
จงัหวดับงึกาฬ ติดต่อ ประสานงานด้าน
การทอ่งเทีย่ว

หวัหนา้ส่วนราชการ
ทอ้งถิน่ และภาคี

เครือขา่ยการทอ่งเทีย่ว 
150 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของ
จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการสามารถ
ประสานงานด้านการ
ทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็
รูปธรรม

ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถ
ประสานงาน และความร่วมมอืด้าน
การทอ่งเทีย่วในจงัหวดับงึกาฬ

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วของ          
จงัหวดับงึกาฬ

ประชาชน/นกัทอ่งเทีย่ว 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วที่
เพิม่ขึน้

มนีกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดับงึกาฬเพิม่
มากขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

4 โครงการวนัสถาปนา จงัหวดับงึกาฬเพือ่
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็การส่งเสริมกจิกรรมการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึกาฬ

ประชาชน/นกัทอ่งเทีย่ว 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนนกัทอ่งเทีย่วที่
เพิม่ขึน้

มนีกัทอ่งเทีย่วในจงัหวดับงึกาฬเพิม่
มากขึน้

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

                                                                        ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่3 สง่เสรมิพัฒนาการทอ่งเทีย่ว และการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และพลงังานอยา่งยัง่ยนื
                                    ข . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที ่3 การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วกีฬา นันทนาการ อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
                                    ค . ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที ่ 3  การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
                                        3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบรหิารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน้า 223 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ดั (KPI) ผลลพัธท์ีค่าดวา่จะไดร้บั

5 โครงการจดัท าขอ้มลูด้านการทอ่งเทีย่ว
จงัหวดับงึกาฬ และแนะน าแหล่งทอ่งเทีย่ว

เพือ่เปน็ขอ้มลูพืน้ฐานส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวดับงึกาฬ

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ 
และนกัทอ่งเทีย่วทัว่ไป

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนผู้ใชบ้ริการ
ศูนยท์อ่งเทีย่ว 
องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

ประชาชนจงัหวดับงึกาฬ และ
ประชาชนทัว่ไปได้รับขอ้มลูทีถ่กูต้อง

ส านกัปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 5 โครงการ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

หน้า 224 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
พื้นบ้าน

เพื่อให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้และทักษะด้านการเล่นดนตรี
พื้นบ้าน อนุรักษ์การเล่นเคร่ืองดนตรี
พื้นบ้าน  และประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน จ านวน 

160 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้
และทักษะด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน 
สืบสานและถ่ายทักษะการเล่นดนตรี
พื้นบ้าน

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่ออบรมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน

จัดอบรมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

เด็ก เยาวชน และประชาชนได้น า
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม มาใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและน า
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและสืบสานต่อไป

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณี

เพื่อส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ประชาชนได้ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญทาง
ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประเพณีแห่น้ าจั้นสรงน้ าหลวงพ่อพระใหญ่
 จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของ
ประชาชนจังหวัดบึงกาฬและเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
และประชาชนทั่วไป

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ประชาชนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีแห่น้ าจั้น
สรงน้ าหลวงพ่อพระใหญ่จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                                                      ผ .02

                                   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
                                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ีและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
                                   ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่  4  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา
                                      4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

หน้า 225 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

6 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะ
เหวดเทศน์มหาชาติ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์งานประเพณีบุญผะ
เหวดเทศน์มหาชาติจังหวัดบึงกาฬ

ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ
และประชาชนทั่วไป 

1000 คน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ประชาชนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีบุญผะเหวด
เทศน์มหาชาติจังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีสงกรานต์ แสดงมุทิตาจิตผู้สูงอายุ

เพื่อจัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์และแสดงความ
รักความเคารพต่อผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุและประชาชนใน
เขตจังหวัดบึงกาฬจ านวน

 200 คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ประชาชนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์
จังหวัดบึงกาฬ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอย
กระทง

เด็ก ยาวชนและประชาชน
ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

จ านวน 800 คน

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี

ระดับความพึงพอใจ
ในระดับมาก

ประชาชนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน      
"ปาริชาติเกมส์" ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้กิจกรรม
การออกก าลังกายแสดงออกถึง
ความสามารถในการเป็นผู้น า การท างาน
ทีม เกิดความรักความสามัคคี ตลอดจน
สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานักเรียน 
จ านวน 1300 คน เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90 นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน

ความสามารถด้าน
กีฬาจากสถานศึกษา

ในสังกัด

นักเรียนสามารถใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกายแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม เกิด
ความรักสามัคคี ตลอดจนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

(อุดหนุน)สพม.
บึงกาฬ กอง
การศึกษา 

อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการมหกรรมกีฬานักเรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน "สพป.บึงกาฬเกมส์"

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้กิจกรรม
การออกก าลังกายแสดงออกถึง
ความสามารถในการเป็นผู้น า การท างาน

ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานักเรียน 
จ านวน 1000 คน เข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬา

880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 90 นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน

ความสามารถด้าน
กีฬาจากสถานศึกษา

ในสังกัด

นักเรียนสามารถใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกายแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม เกิด
ความรักสามัคคี ตลอดจนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

(อุดหนุน)สพป.
บึงกาฬ กอง
การศึกษา 

อบจ.บึงกาฬ

หน้า 226 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

11 โครงการนิทรรศการและกิจกรรม
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้
เพิ่มมากขึ้น

เผยแพร่ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับ
นักเรียนนักศึกษาใน

จังหวัดบึงกาฬ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นักเรียนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้

ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

นักเรียนนักศึกษามีความรู้ ด้าน
วิทยาศาสตร์ เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

12 โครงการฝึกอบรมมด้านนันทนาการและ
การออกก าลังกาย

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กิจกรรมส าหรับ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพื่อสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
และจิตใจ แจ่มใส

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนนักศึกษาที่
เข้าร่วมกิจกรรมได้

ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และ

ด้านการกีฬา

นักเรียน นักศึกษามีทักษะด้านการ
ออกก าลังกายที่ถูกต้อง และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดการแข่งขัน
กีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย และ
กิจกรรมส าหรับ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เพื่อสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 
และจิตใจ แจ่มใส

ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
 นักเรียน นักศึกษา 

และเยาวชนใน
จังหวัดบึงกาฬสนใจ
การออกก าลังกาย

มากขึ้น

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและห่างไกล
ยาเสพติด

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
ในจังหวัดบึงกาฬได้ศึกษาเรียนรู้ กฏ กติกา
 วิธีการเล่น การฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส่งเสริมให้ประชาชน
 นักเรียน นักศึกษา 

และประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
กีฬาเซปักตะกร้อ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนากีฬา
เซปักตะกร้อ

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

15 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาด
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาชายหาดให้
เป็นที่รู้จักต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดบึงกาฬ

เด็ก เยาวชนและประชาชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าร่วม
การแข่งขัน ชมและ
เชียร์การแข่งขันกีฬา

ชายหาด

เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงจากการเล่นกีฬาชายหาด

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

16 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน

เพื่อส่งเสริมการกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชน เด็ก และเยาวชนใน
จังหวัดบึงกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เด็ก และเยาวชน ที่
เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 80 มีความพึง

พอใจต่อโครงการใน
ระดับดีมาก

เด็ก และเยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการและทักษะด้านกีฬามากขึ้น

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 227 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

17 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกีฬาส าหรับเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าร่วม
การแข่งขัน กีฬาชิง
แชมป์จังหวัดบึงกาฬ

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

18 โครงการพัฒนากีฬาและส่งเสริมกีฬา
จังหวัดบึงกาฬไปสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและสรรหา
ตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเล่นและแข่งขัน
กีฬาในระดับที่สูงขึ้น

นักกีฬา ตัวแทนนักกีฬา 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เข้าร่วม
การแข่งขัน กีฬาชิง
แชมป์จังหวัดบึงกาฬ

เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความ
สนใจในกีฬามากขึ้น

กองการศึกษา
อบจ.บึงกาฬ

19 การแข่งขันกีฬา "วูด้บอลบึงกาฬโอเพ่น" 1. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายโดยการ
เล่นกีฬาวูด้บอลเพื่อให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
 2.เพื่อพัฒนายกระดับการเล่นกีฬาวูด้
บอลของประชาชนในท้องถิ่นให้มี
มาตรฐานยิ่งขึ้น                                
  3. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ช่วยลดและขจัดปัญหายาเสพติด

เยาวชน ประชาชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุผู้มีส่วนร่วม 
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 

250 คน

 80,600 80,600 80,600 80,600 80,600 ร้อยละ 90 นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุน

ความสามารถด้าน
กีฬาจากสถานศึกษา

ในสังกัด

นักเรียนสามารถใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกายแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเป็นผู้น าการท างานเป็นทีม เกิด
ความรักสามัคคี ตลอดจนสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ชมรมกีฬาวูด้
บอลบึงกาฬ 

กองการศึกษา 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 19 โครงการ 23,860,600 23,860,600 23,860,600 23,860,600 23,860,600

หน้า 228 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการออกส ารวจ และติดตามสถาน
ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท

เพือ่ส ารวจและออกติดตามผู้ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

สถานประกอบการ
โรงแรม/รีสอร์ท

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ค้าง
ช าระลดน้อยลง

จ านวนเงินภาษค่ีาธรรมเนียมที่
จดัเกบ็เขา้เปน็รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการออกส ารวจ และติดตามสถาน
ประกอบการ น้ ามัน/กา๊ซปโิตรเล่ียม

เพือ่ส ารวจ และออกติดตามผู้ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

สถานประกอบการน้ ามัน/
กา๊ซปโิตรเล่ียม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ค้าง
ช าระลดน้อยลง

จ านวนเงินภาษค่ีาธรรมเนียมที่
จดัเกบ็เขา้เปน็รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการออกส ารวจและติดตามสถาน
ประกอบการ ยาสูบ

เพือ่ส ารวจและออกติดตามผู้ค้างช าระ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

สถานประกอบการยาสูบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้ค้าง
ช าระลดน้อยลง

จ านวนเงินภาษค่ีาธรรมเนียมที่
จดัเกบ็เขา้เปน็รายได้ขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
ใหแ้กส่มาชิกสภา ฝ่ายบริหาร ขา้ราชการ
และพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธภิาพความรู้ ความ
เขา้ใจ แนวทางในการบริหารงานเกีย่วกบั
การดูแลอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมควบคู่ไปกบัการพฒันาการ
ท่องเที่ยว

การเพิม่ความรู้และ
ประสิทธภิาพใหแ้กส่มาชิก
สภา ฝ่ายบริหาร 
ขา้ราชการ และพนักงาน
จา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปลีะ 3 คร้ัง สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร 
ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ
 มีความรู้ความเขา้ใจ แนะน า
แนวทางไปปฎบิติัเกีย่วกบัการ
ดูแลอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม ความรู้กบัการ
พฒันาการท่องเที่ยว

ส านักงาน
เลขานุการ 
อบจ.บงึกาฬ

                                                                  ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                    ข . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                    ค . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน้า 229 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

5 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้สมาชิกสภา
ฝ่ายบริหาร ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬหลักสูตร
 "การบริหารการประชุมสภาท้องถิน่ 
ประจ าป ี2565"

เพือ่ใหผู้้เขา้อบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบ และหนังสือส่ัง
การเกีย่วกบัสภาท้องถิน่ เพือ่ใหเ้กดิเทคนิค
และวธิกีารบริหารงานสภาท้องถิน่

การเพิม่ความรู้ และ
ประสิทธภิาพใหแ้กส่มาชิก
สภา ฝ่ายบริหาร 
ขา้ราชการ และพนักงาน
จา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬจ านวน 65
 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปลีะ 1 คร้ัง สมาชิกสภา ฝ่ายบริหาร 
ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ
 มีความรู้ความเขา้ใจ กฎหมาย 
ระเบยีบและหนังสือส่ังการ และ
สามารถน าความรู้เทคนิคไปใช้ใน
งานสภาท้องถิน่ได้ดี

ส านักงาน
เลขานุการ 
อบจ.บงึกาฬ

6 โครงการฝึกอบรมพฒันาทักษะความรู้แผน
ชุมชนและการสร้างเครือขา่ยระดับจงัหวดั

เพือ่เสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
สร้างเครือขา่ยใหก้บัประชาชนในการจดัท า
แผนชุมชน

ผู้น าหมู่บา้น และผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในการจดัท าแผน
ชุมชน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เขา้ร่วม
โครงการมีองค์
ความรู้เพิม่ขึน้

สร้างความรู้ความสามารถและ
สร้างเครือขา่ยกบัประชาชนใน
การจดัท าแผนชุมชน

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการติดตามและประเมินผลแผนงาน /
โครงการ

เพือ่ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

ติดตามและประเมินผล
แผนงาน/โครงการ ทุก
อ าเภอในเขตจงัหวดับงึกาฬ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีรายงานสรุปผล
การติดตามที่

ครบถว้น

ทราบถงึความพงึพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการ
ปฏบิติังานของ อบจ.บงึกาฬ

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

8 โครงการจดัท าหนังสือรายงานผลการ
ปฏบิติังานของ อบจ.บงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ทราบถงึการปฏบิติังานของ อบจ .บงึกาฬ

หน่วยงานต่าง ๆ ในเขต
จงัหวดับงึกาฬ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีรายการผลการ
ปฏบิติังานที่
ครบถว้นและ

ถกูต้อง

ประชาชนรับทราบการปฏบิติังาน
ของ อบจ.บงึกาฬ

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

9 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่ฝึกอบรมสัมมนาเจา้หน้าที่ผู้จดัท า
แผนพฒันาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิน่ใน
การจดัท าแผนพฒันาของ อปท .

เจา้หน้าที่และผู้บริหาร
ท้องถิน่และ ผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิน่ทุก 
อปท.ในเขตจงัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการเปน็ไป
ตามเปา้หมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี
ความเขม้แขง็ สามารถแกไ้ข

ปญัหาของประชาชนในท้องถิน่ได้
และประชาชนมีส่วนร่วมในการ

พฒันาท้องถิน่

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 230 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

10 โครงการจดัเวทีประชาคมท้องถิน่ระดับ
จงัหวดั

เพือ่เปดิโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเสนอ
ปญัหาความต้องการ ในการจดัท า
แผนพฒันา ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั
บงึกาฬ

ราษฎรทุกอ าเภอและ
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้งใน
เขตจงัหวดับงึกาฬ

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 มีแผนงานและ
โครงการจากการ
ประชาคมตาม

เปา้หมาย

ประชาชนได้รับการสนองตอบ
ตรงตามความต้องการ และ
สามารถแกไ้ขปญัหาของประชาชน
ในท้องถิน่ได้

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

11 โครงการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ระดับ
จงัหวดั

เพือ่ประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในเขตจงัหวดับงึกาฬ

อปท.ในเขตจงัหวดับงึกาฬ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีบญัชีแผนงาน
โครงการประสาน

แผน

แผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

12 โครงการประชุมสัมมนาการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยในการประชุมสัมมนาการ
จดัท าแผนพฒันาการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

สัมมนาการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษา

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแผนพฒันา
การศึกษาของ

อปท.

การปฏบิติังานคล่องตัวและมี
ประสิทธภิาพ

กองการศึกษาฯ
 อบจ.บงึกาฬ

13 โครงการติดต้ังส่ือประชาสัมพนัธแ์บบ LED เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับขอ้มูลขา่วสาร 
กจิกรรมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั

ปา้ยประชาสัมพนัธแ์บบ 
LED จ านวน 1 ปา้ย

10,000,000 10,000,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชนใน
การด าเนินงาน

ของ อบจ.บงึกาฬ

ประชาชนได้รับขอ้มูลขา่วสาร
กจิกรรมขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเพิม่มากขึน้

กองพสัดุ อบจ.
บงึกาฬ

หน้า 231 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

14 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
เทคนิคการจดัท า ทบทวนและแกไ้ข 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาท้องถิน่ 
การก าหนดตัวชี้วดั และจดัท างบประมาณ 
รายจา่ยประจ าป ีงบประมาณรายจา่ย 
เพิม่เติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตจงัหวดับงึกาฬ

1)เพือ่ใหเ้จา้หน้าที่ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งในการ
จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่มีความรู้ความ
เขา้ใจในการจดัท า ทบทวน และแกไ้ข 
เพิม่เติม เปล่ียนแปลง แผนพฒันาท้องถิน่ 
การก าหนดตัวชี้วดัและการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี                  
 2)เพือ่ประสานและบรูณาการร่วมกนัใน
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่ และการจดัท า
งบประมาณรายจา่ยประจ าป ีของ อปท .ใน
เขตจงัหวดับงึกาฬ

ผู้บริหารท้องถิน่,สมาชิก
สภาปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่นักวเิคราะห์
นโยบายและแผนหรือ
เจา้หน้าที่ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งในการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิน่ในเขต
จงัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1) เจา้หน้าที่ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่วขอ้งใน
การจดัท า
แผนพฒันา
ท้องถิน่และการ
จดัท างบประมาณ
มีความรู้เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 80        
  2) การจดัท า
แผนพฒันา
ท้องถิน่และการ
จดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี
ถกูต้องเปน็ไปตาม
ระเบยีบที่ก าหนด

เจา้หน้าที่ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งในการ
จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่และการ
จดัท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปมีีความรู้ความเขา้ใจเพิม่
มากขึน้และน าไปปฏบิติัได้อยา่ง
ถกูต้อง

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

15 โครงการกอ่สร้างอาคารส านักงาน อบจ .
หลังใหม่บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดับงึกาฬ
 บ.ท่าไคร้ ม.5 ต.บงึกาฬอ.เมืองบงึกาฬ    
จ.บงึกาฬ

เพือ่ใหม้ีอาคารส านักงานในการบริการ
ประชาชน สะดวกและเพยีงพอต่อการ
ใหบ้ริการประชาชน

ตามแบบที่ อบจ. จะ
พจิารณาก าหนดใช้

100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 มีอาคาร
ส านักงานที่มี

มาตรฐานมั่นคง
เพยีงพอกบัการ

ใหบ้ริการ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ

กองช่าง อบจ.
บงึกาฬ

16 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการ
กจิการยาสูบ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการกจิการยาสูบ

กลุ่มผู้ประกอบการกจิการ
ยาสูบ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
กจิการยาสูบ
ความรู้เพิม่ขึน้

เพิม่ความรู้ความเขา้ใจแนวทางใน
การช าระภาษแีละการปฏบิติังาน
ของ อบจ.บงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 232 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

17 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการ
การทบทวน วสัิยทัศน์ พนัธกจิยทุธศาสตร์
การพฒันา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในเขตจงัหวดับงึกาฬ

1)เพือ่การทบทวน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 
ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจงัหวดับงึกาฬ                   
   2)เพือ่ประสานและบรูณาการร่วมกนัใน
การทบทวน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร์
การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ใน
เขตจงัหวดับงึกาฬ

ผู้บริหารท้องถิน่,ปลัด 
อปท.นักวเิคราะหน์โยบาย
และแผนหรือ เจา้หน้าที่ผู้
มีส่วนเกีย่วขอ้ง ในการ
จดัท าแผนพฒันาท้องถิน่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1)องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขต
จงัหวดับงึกาฬ 

วสัิยทัศน์ พนัธกจิ
 สอดคลองและ
เชื่อมโยง กบั 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาในระดับ
ต่างๆ 2)ผู้เขา้
อบรมมีความรู้
เพิม่มากขึน้

หลังจากอบรมไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 

80

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร์
การพฒันา เพือ่การพฒันาท้องถิน่

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

18 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เกีย่วกบัการบริหาร และการเพิม่
ประสิทธภิาพในการจดัเกบ็รายได้ใหแ้ก ่
คณะผู้บริหาร ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็การเพิม่ประสิทธภิาพ ความรู้ ความ
เขา้ใจ แนวทางในการบริหารงานเกีย่วกบั
การจดัเกบ็รายได้ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬเพือ่ใหข้า้ราชการ และ
พนักงานจา้งได้รับการพฒันาในการ
ปฏบิติังานเพือ่แกไ้ขการพฒันางาน การ
ปรบปรุง ปญัหา และการท างานเปน็ทีม

คณะผู้บริหาร ขา้ราชการ 
และพนักงานจา้ง องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เขา้ร่วม
โครงการมีความรู้

ที่เพิม่ขึน้

สามารถปฏบิติังานได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้และเพือ่
เปน็การเพิม่ศักยภาพในการ
บริหารงานด้านการจดัเกบ็รายได้ 
เพือ่ใหก้ารจดัเกบ็รายได้มียอด
เพิม่มากขึน้

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

19 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง ต่อเติมหอ้งเกบ็
เอกสารกองคลัง

เพือ่ขยายพืน้ที่ใช้จดัเกบ็เอกสาร กอ่สร้าง ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารใหเ้พยีงพอส าหรับ
การจดัเกบ็เอกสาร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีพืน้ที่ในการ
จดัเกบ็เอกสาร
เพิม่ขึน้ตาม
เปา้หมาย

มีพืน้ที่เพยีงพอส าหรับการจดัเกบ็
เอกสาร

กองคลัง อบจ.
บงึกาฬ

หน้า 233 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

20 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานความ
ปลอดภยัในสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึ
กาฬ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการ
เสริมสร้างมาตรฐานความปลอดภยัในสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 
ประชาชนทั่วไป ในพืน้ที่
จงัหวดับงึกาฬ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ

ปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

ได้รับความรู้ด้านความปลอดภยั กองคลัง สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวดับงึกาฬ

21 โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานและการใหบ้ริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช่จา่ยตามโครงการส่งเสริม
ประสิทธภิาพการปฏบิติังานและการ
ใหบ้ริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 
ผู้ประกอบการ ประชาชน

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีความ
พึง่พอใจในการใช้

บริการสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวดับงึกาฬ

มีความเขา้ใจในการปฏบิติังานให้
เกดิประสิทธภิาพสูงสุด

กองคลัง สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวดับงึกาฬ

22 โครงการสัมมนาการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการสัมมนาการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวดับงึกาฬ

ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 
ผู้ประกอบการ ประชาชน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้ใช้บริการมี
ความพึง่พอใจ

เกดิการมีส่วนร่วมในการพฒันา
สถานีขนส่งผู้โดยสาร

กองคลัง สถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จงัหวดับงึกาฬ

23 โครงการพฒันาระบบการรับช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมฯภาษี

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันาระบบ
การรับช าระเงินค่าธรรมเนียมการบริการ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดับงึกาฬ

ผู้ประกอบการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ใช้บริการมี
ความพงึพอใจ

มีความรวดเร็วในการใหบ้ริการรับ
ช าระภาษี

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

24 โครงการฝึกอบรมเพิม่พนูความรู้
ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท น้ ามัน/กา๊ซ
ปโิตรเลียมและยาสูบ

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรม
เพิม่พนูความรู้ผู้ประกอบการโรงแรม /รี
สอร์ท น้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียมและยาสูบ

กลุ่มผู้ประกอบการกจิการ
โรงแรม รีสอร์ท น้ ามัน/
กา๊ซปโิตรเลียมและยาสูบ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่ม
ผู้ประกอบการ

กจิการโรงแรม/รี
สอร์ทน้ ามัน/กา๊ซ
ปโีตรเลียมและ
ยาสูบมีความรู้

เพิม่ขึน้

เพิม่ความรู้ความเขา้ใจแนวทางใน
การช าระภาษแีละการปฏบิติังาน
ของ อบจ.บงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

25 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ผู้ประกอบการ
กจิการน้ ามัน /กา๊ซปโิตรเลียม

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการกจิการน้ ามัน 
ปโิตรเลียม

กลุ่มผู้ประกอบการกจิการ
น้ ามัน ปโิตรเลียม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กลุ่ม
ผู้ประกอบการ
กจิการ น้ ามัน 
ปโิตรเลียม มี
ความรู้เพิม่ขึน้

เพิม่ความรู้ความเขา้ใจแนวทางใน
การช าระภาษแีละการปฏบิติังาน
ของ อบจ.บงึกาฬ

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 234 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

26 โครงการพฒันาความสามารถในการจดัเกบ็
รายได้

เพือ่จา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยโครงการพฒันา
ความสามารถในการจดัเกบ็รายได้

ผู้ประกอบการโรงแรม/รี
สอร์ท น้ ามัน/กา๊ซ
ปโิตรเลียม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มขา้ราชการ
พนักงานจา้ง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้มี

การพฒันาความรู้
ความสามารถ

เพิม่ขึน้

เพิม่ความรู้ความสามารถและ
เขา้ใจแนวทางในการพฒันาการ
จดัเกบ็รายได้ใหม้ีประสิทธภิาพ
เพิม่ขึน้

กองคลัง ฝ่าย
จดัเกบ็รายได้ 
อบจ.บงึกาฬ

27 โครงการปรับปรุงหอ้งท างานกองแผนและ
งบประมาณ (ปจัจบุนักองพสัดุ และ
ทรัพยสิ์นใช้งาน)

เพือ่ใช้ในการจดัเกบ็เอกสาร ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หอ้งท างาน ได้
มาตรฐาน

หอ้งท างานกองแผนและ
งบประมาณ (ปจัจบุนักองพสัดุ 
และทรัพยสิ์นใช้งานอยู่)มีสภาพ
การใช้งานที่ดีมีความเปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย และมีสถานที่เกบ็
เอกสารเปน็สัดส่วน

กองพสัดุ อบจ.
บงึกาฬ

28 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
ฝ่ายพฒันาสังคม

เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับใหบ้ริการประชาชน 
และรองรับการท างานที่เพิม่ขึน้

ตามแบบแปลน อบจ.บงึ
กาฬ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร ได้
มาตรฐาน และมี

พืน้ที่ในการ
ปฏบิติังาน

เพยีงพอ และมี
ความสะดวก

มีพืน้ที่รองรับการบริการประชาชน
 และมีพืน้ที่ส าหรับการปฏบิติังาน
ของเจา้หน้าที่

ส านักปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

29 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ของคณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิน่ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่คณะ
ผู้บริหาร ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
ใหก้บัคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
ท้องถิน่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ คณะ
ผู้บริหาร ขา้ราชการ พนักงานจา้ง องค์การ
บริหารส่วน     จงัหวดับงึกาฬ

คณะกรรมการจดัท า
แผนพฒันาท้องถิน่
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิน่ คณะผู้บริหาร
ขา้ราชการ และ พนักงาน
จา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีองค์ความรู้การ
พฒันาในด้าน

ต่างๆเพิม่มากขึน้

คณะกรรมการมีศักยภาพในการ
ท างานเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน
การจดัท าแผนพฒันาท้องถิน่

กอง
ยทุธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 235 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

30 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิม่
ศักยภาพของคณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

1. เพือ่ใหค้ณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ได้
พฒันาทักษะ เพิม่พนูความรู้ ความสามารถ
 มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังาน                                        
   2. เพือ่ใหค้ณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การส่วนจงัหวดับงึกาฬ ได้น าบริหาร
ความรู้จากการศึกษาดูงานมาประยกุต์ใช้กบั
การพฒันาการท างาน                          
3. เพือ่ใหค้ณะกรรมการการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ ได้พบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเหน็ทัศนะคติ และ
ประสบการณ์ร่วมกนัอนัจะน าไปซ่ึงการ
พฒันาท้องถิน่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชน
สูงสุด

ผู้เขา้ร่วมโครงการอบรม 
และศึกษาดูงาน จ านวน 
30 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของ
ผู้เขา้ร่วมอบรม
และศึกษาดูงาน

สามารถน า
ความรู้ที่ได้มา
ประยกุต์ใช้ใน
การพฒันา

องค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดับงึกาฬ

ผู้เขา้รับการฝึกอบรม และศึกษา
ดูงงานได้พบปะแลกเปล่ียนความ
คิดเหน็ ทัศนะคติ และ
ประสบการณ์ร่วมกนัอนัจะน าไป
ซ่ึงการพฒันาท้องถิน่ต่อไป

กองการศึกษา 
อบจ.บงึกาฬ

31 โครงการประชาสัมพนัธส์ร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต

เพือ่ปลูกจติส านึก และสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริตแกป่ระชาชน ขา้ราชการของรัฐ
และปฎบิติัการเชิงรุกด้านการปอ้งกนัการ
ทุจริต

จดัท าส่ือส่ิงพมิพแ์ผ่นพบั 
หรือจดัท านิทรรศการ 
ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ ์
รณรงค์เพือ่สร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ
ปฎบิติังานของหน่วยงานภาครัฐ
เพิม่มากขึน้

ส านักปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

หน้า 236 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570
( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

32 โครงการพฒันาประสิทธภิาพการปฎบิติั
ตามพระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของ
ราชการพ.ศ.2540

1.เพือ่ใหข้า้ราชการ และพนักงานจา้ง ของ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการปฎบิติัตาม
พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ 
พ.ศ.2540                                       
 2.เพือ่ส่งเสริม และกระตุ้นใหข้า้ราชการ 
พนักงานจา้ง ได้ใหค้วามส าคัญในการ
ใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสารของหน่วยงานรัฐแก่
ประชาชนโดยเฉพาะหลักความโปร่งใสใน
การท างาน

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ขา้ราชการ และพนักงาน
จา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

ผู้เขา้รับการอบรมน าความรู้ที่ได้
ไปปฎบิติัตามพระราชบญัญติั
ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ .ศ.
2540 ได้อยา่งถกูต้อง และมี
ประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

33 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมการ
รักษาวนิัย และการปอ้งกนัการทุจริต
ส าหรับ บคุลากร องค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ

1.เพือ่ใหข้า้ราชการและพนักงานจา้ง มี
ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรักษาวนิัย 
เพือ่ลดปริมาณการกระท าความผิดทางวนิัย 
 2.เพือ่ใหข้า้ราชการและพนักงานจา้งมี
ความรู้ความเขา้ใจและเหน็ผลร้ายของการ
ทุจริต

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
บคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 
จ านวน 1 รุ่น

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เขา้รับ
การอบรม

1.บคุลากรได้น าความรู้มาใช้ให้
เปน็ประโยชน์ในการปฎบิติังาน    
                                2.ผู้เขา้
รับการอบรมตระหนักและให้
ความส าคัญกบัปญัหาการทุจริต

ส านักปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

34 โครงการอบรมงานสารบรรณใหก้บัหวัหน้า
ส่วนราชการ ขา้ราชการ และพนักงานจา้ง
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ

เพือ่เพิม่พนูความรู้ และทักษะด้านงานสาร
บรรณใหม้ีประสิทธภิาพในด้านการ
ปฏบิติังาน

ขา้ราชการ และพนักงาน
จา้งองค์การบริหารส่วน
จงัหวดับงึกาฬ จ านวน 
100 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90  ของ
จ านวนผู้เขา้ร่วม
โครงการ ได้รับ
ความรู้เกยีวกบั
งานสารบรรณ

มากขึน้

ผู้เขา้ร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้ และทักษะที่ได้จากการ
อบรมน าไปใช้ในการปฏบิติังาน

ส านักปลัด 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 34  โครงการ 118,650,000 118,650,000 108,650,000 108,650,000 108,650,000
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ผ.02/2

วตัถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 5 โครงการ 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000

มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

สัญจรสะดวก

คมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก เทศบาล
ต าบลไคสี

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที ่๑ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบรหิารจดัการน้ า และสง่เสรมิพลงังานทดแทน

1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,500  
เมตร หนา 0.15 เมตร

๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บา้นโนนแพง
 -บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวาม
สะดวก

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรบั โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรบัประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

สัญจรสะดวก

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นค าแสน –
 บา้นสมยัส าราญ

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวาม
สะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐ คมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก เทศบาล
ต าบลไคสี

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บา้นอาฮง -
 บา้นโนนสวา่ง

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวาม
สะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 5,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

สัญจรสะดวก

คมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก เทศบาล
ต าบลไคสี

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

สัญจรสะดวก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย           
บา้นโนนศิลา - บา้นโนนสวา่ง

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวาม
สะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 3,000  
เมตร หนา 0.15 เมตร

๓,๐๐๐,๐๐๐ คมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก เทศบาล
ต าบลไคสี

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บา้นค าหมืน่
 - บา้นวงัทอง

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวาม
สะดวก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,500  
เมตร หนา 0.15 เมตร

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ มถีนนทีไ่ด้
มาตรฐาน

สัญจรสะดวก

คมนาคมขนส่งมคีวามสะดวก เทศบาล
ต าบลไคสี

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

หน้า 238 โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดิน

 2147 หมู่ที่ 7 (สายโนนสวา่ง-ไคสี)
เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกมากขึน้

ขนาดกวา้ง 8 เมตร
ระยะทางยาว 6,000 เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปรับปรุง/
ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง
กวา้ง 8 
เมตรยาว 

6,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึน้

เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง  .

3 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟลัล์ติกคอนกรีต (เดิม)      สาย
บา้นชัยบาดาล – บา้นไทยเจริญ

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บา้นและเชื่อมต่อ
ระหวา่งหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 5 เมตรยาว 
3,250 เมตรผิวจราจรไม่
น้อยกวา่16,250 ตรม.

7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 ถนนเสริม
ผิวพารา

แอสฟลัล์ติ
กคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 
5 เมตรยาว
 3,250 

เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึน้

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

หน้า 239 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

ขนาดกวา้ง 5 เมตรยาว 
1,340 เมตรหนา 0.15 
เมตรผิวจราจรไม่น้อยกวา่
6,700 ตรม.

ถนนเสริม
ผิวพารา

แอสฟลัล์ติ
กคอนกรีต

ขนาด

กรีตขนาด
กวา้ง 5 
เมตรยาว 

1,340 เมตร

4 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟลัล์ติกคอนกรีต (เดิม) สาย
รพช.บา้นดอนปอ –  บา้นชัยบาดาล

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บา้นและเชื่อมต่อ
ระหวา่งหมู่บา้น

ขนาดกวา้ง 4 เมตรยาว 
1,360 เมตรผิวจราจรไม่
น้อยกวา่5,440 ตรม.

19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 ถนนเสริม
ผิวพารา

แอสฟลัล์ติ
กคอนกรีต
ขนาดกวา้ง 
5 เมตรยาว
 1,360 

เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึน้

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง

3,202,600 3,202,600 3,202,600 ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึน้

เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง  .

2 โครงการเสริมผิวพาราแอสฟลัล์ติกคอนกรีต (เดิม)      สาย
บา้นนาดี - บา้นหนองดินดา

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บา้นและเชื่อมต่อ
ระหวา่งหมู่บา้น

3,202,600 3,202,600

หน้า 240 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

โครงการกอ่สร้างทางเชื่อมระหวา่งอาคารหอ้งน้้า           
หอ้งส้วม ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาดี

รวม 5 โครงการ 40,757,400 40,757,400 40,757,400 40,757,400 40,757,400

เทศบาล
ต าบลโนน

สว่าง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทางเชื่อม
ระหวา่ง
อาคาร

หอ้งน้้าหอ้ง
ส้วม ศูนย์
พฒันาเด็ก

เล็กบา้นนาดี

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมั่นคง
ปลอดภยัมีสถานที่อา้นวย
ความสะดวกที่ได้มาตรฐาน

5 เพือ่ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กให้
มั่นคงปลอดภยัและมีสถานที่
อา้นวยความสะดวกแกเ่ด็กในด้าน
ต่างๆ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นนาดี 1,500,000 1,500,000

หน้า 241 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการกอ่สร้างถนน คสล . เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่ง กวา้ง 5 เมตร มีถนน การคมนาคมขนส่งมี
สาย บ.นาเจริญ -  บ.สุขส าราญ มีความสะดวก ยาว 2,100 เมตร ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สาย บ.นาล้อม - เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่ง กวา้ง 5 เมตร มีถนน การคมนาคมขนส่งมี
บ.โนนประเสริฐ มีความสะดวก ยาว 1,800 เมตร ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวก

หนา 0.15 เมตร
โครงการกอ่สร้างถนน คสล . เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่ง กวา้ง 6 เมตร มีถนน การคมนาคมขนส่งมี
สาย บ.นาเจริญเหนือ - บ.โนนเสถยีร มีความสะดวก ยาว 3,200 เมตร ที่ได้มาตรฐาน ความสะดวก

หนา 0.05 เมตร
โครงการปรับปรุงถนน คสล . เปน็แบบแอสฟลัท์ติก เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมี กวา้ง 6 เมตร มีถนน การคมนาคมขนส่งมี
คอนกรีต สาย บ.คลองเค็ม - บ.โนนมณี ความสะดวก ยาว 600 เมตร หนา 0.05 

เมตร
ที่ได้

มาตรฐาน
ความสะดวก

โครงการกอ่สร้างก าแพง สูง 3 เมตร มีก าแพง
กนัดินบริเวณล าหว้ย บ.ค าเจริญ ม.11 ยาว 400 เมตร กนัดินที่ได้

มาตรฐาน

รวม 5 โครงการ 7,160,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000 7,160,000

480,000 เทศบาล
ต าบลหนอง

เลิง

5 เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลายของดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การพงัทลายของดินลดลง เทศบาล
ต าบลหนอง

เลิง

4 480,000 480,000 480,000 480,000

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหนองเลิง  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

1,260,000 เทศบาล
ต าบลหนอง

เลิง
2 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 เทศบาล

ต าบลหนอง
เลิง

1 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000

3,840,000 เทศบาล
ต าบลหนอง

เลิง

3 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000

หน้า 242 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่งต าบล บา้นเจริญรัตน์     
ต.หอค า ถงึ บา้นศรีรุ่งเรือง ต .ปากคาด

กวา้ง 5.00 เมตร

(ประชาคม ม.14 เสนอ) ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่งต าบล กวา้ง 5.00 เมตร
บา้นม่วงมีชัย ต.หอค า ถงึ บา้นโนนสง่า ต .หนองเลิง ยาว 1,000 เมตร
(ประชาคม ม.6 เสนอ) หนา 0.15 เมตร

กวา้ง 5.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลหอค า

3 กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่งต าบล บา้นหนองบวัทอง 
ต.หอค า  ถงึ บา้นโนนสง่า ต .หนองเลิง  (ประชาคม ม.7 
เสนอ)

เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และยกระดับถนนใหไ้ด้มาตรฐาน

2,750,000 2,750,000 เทศบาล
ต าบลหอค า

2,750,000 2,750,000 2,750,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภยั

2,750,000 2,750,000 2,750,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

1 เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และยกระดับถนนใหไ้ด้มาตรฐาน

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ประชาชน
ร้อยละ80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลหอค า

2 เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และยกระดับถนนใหไ้ด้มาตรฐาน

2,750,000 2,750,000

หน้า 243 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

กอ่สร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่งต าบล บา้นนาโซ่ ต .หอค า 
ถงึ บา้นโนนสง่า ต.หนองเลิง  (ประชาคม ม.9 เสนอ)

กวา้ง 5.00 เมตรยาว 
1,000 เมตรหนา 0.15 
เมตร

กอ่สร้างถนน คสล.เชื่อมระหวา่งหมู่บา้น กวา้ง 6.00 เมตร
บา้นหนองเขง็  ถงึ บา้นโคกสะอาด ต .หอค า            
(ประชาคม ม.3,4 เสนอ)

ยาว 500 เมตร

หนา 0.15 เมตร

รวม 5 โครงการ 12,650,000 12,650,000 12,650,000 12,650,000 12,650,000

2,750,000 2,750,000 ประชาชน
ร้อยละ 80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลหอค า

4 เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และยกระดับถนนใหไ้ด้มาตรฐาน

2,750,000 2,750,000 2,750,000

5 เพือ่ความสะดวกในการสัญจรไปมา
และยกระดับถนนใหไ้ด้มาตรฐาน

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ประชาชน
ร้อยละ80 
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

ไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลหอค า
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ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .แยกทางหลวง 212 ถนน
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหนองกดุทิง สามแยก    
บา้นแสนสุข ต.บงึกาฬ

เพือ่ใหก้ารคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

โครงการกอ่สร้างระบบระบายน้้าบริเวณศูนยร์าชการ 
จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหก้ารระบายน้้าสะดวกไม่
ท่วมขงั

กอ่สร้างรางระบายน้้า
บริเวณศูนยร์าชการจงัหวดั
บงึกาฬ

กอ่สร้างประตูเปดิ-ปดิระบายน้้าหว้ยผาคางพร้อมอปุกรณ์
เคร่ืองสูบครบชุด หมู่3  ต.วศิิษฐ์

กวา้ง 20 ม. ลึก 10 ม. 
พร้อมอปุกรณ์สูบน้้าครบชุด

5,000,000 5,000,000

          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000

งบประมาณ

15,000,000 มีระบบระบาย
น้้าบริเวณศูนย์

ราชการ
จงัหวดับงึกาฬ

ประชาชนมีทางระบายน้้าลง
สู่ที่ต้่าได้สะดวกไม่ท่วมขงั

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมอืงบงึกาฬ  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

ร้อยละ 80
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภยั

ประชาชนได้สัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยัมากขึน้

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปดิน้้าเปน็ระบบ เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

3 เพือ่การเปดิปดิน้้าเปน็ระบบ 30,000,000 30,000,000 30,000,000

15,000,000

30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 80 
ได้ประโยชน์
จากระบบ
เปดิ-ปดิ

15,000,000 15,000,000 15,000,000

หน้า 245 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลเมอืงบงึกาฬ  อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

เพือ่ใหก้ารระบายน้้าสะดวกไม่
ท่วมขงั

โครงการกอ่สร้างท่อระบบส่งน้้าทางการเกษตร           
ภายในเขต ทม.

เพือ่ใหก้ารระบายน้้าสะดวกไม่
ท่วมขงั

โครงการขดุลอกหนองหญา้ม้า  บา้นอาฮง ม .3           
ต้าบลไคสี  อา้เภอเมืองบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าไวใ้ช้ส้าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

รวม 6 โครงการ 309,950,000 309,950,000 309,950,000 309,950,000 309,950,000

ความยาว 20 
เมตร

4 โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้้ารูปตัวยรูอบหนองบงึกาฬ
เชื่อม หว้ยกรรหญา้

กวา้ง 2.50 เมตร ลึก 2 
เมตร

200,000,000 ประชาชนมีทางระบายน้้าลง
สู่ที่ต้่าได้สะดวกไม่ท่วมขงั

200,000,000 เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

6 มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
92,400.00 ลูกบาตรเมตร
 พร้อมแต่งคันคูตามสภาพ
พืน้ที่

9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 มีแหล่งกกัเกบ็
น้้าที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

200,000,000 200,000,000 200,000,000

5 กอ่สร้างท่อส่งน้้าทางการ
เกษตรภายในต้าบล

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ระบบท่อส่ง
น้้าทาง

การเกษตร
ภายในต้าบล

มีทางระบายน้้าลงสู่ที่ต้่าได้
สะดวกไม่ท่วมขงั

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ
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ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 9

โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 9

- ปรับปรุงสนามกฬีากลาง

- กอ่สร้างอฒัจนัทร์
- ปรับปรุงภมูิทัศน์
ฯลฯ

3,500,000 ด าเนินการ
ตาม

มาตรฐาน
และแบบ
แปลนที่
ก าหนด

ประชาชนมีสนามกฬีาเพือ่ใช้
ในการออกก าลังกายที่ได้
มาตรฐาน

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
สมบรูณ์

2 เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อยา่งสะดวก

2,320,000

3 เพือ่ใหป้ระชาชนมีสนามกฬีาที่ได้
มาตรฐาน

3,500,000 3,500,000 3,500,000โครงการปรับปรุงสนามกฬีากลาง (บา้นโคกงาม –        
โคกสะอาด)

3,500,000

1 เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อยา่งสะดวก

2,320,000 2,320,000

ด าเนินการ
ตาม

มาตรฐาน
และแบบ
แปลนที่
ก าหนด

กอ่สร้างถนน คสล.เส้นขา้ง
โรงเรียนโพธิท์อง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

กอ่สร้างถนน คสล.เส้นทาง
เขา้วดัปา่ กวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,000 เมตร

2,320,000

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ ์ 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวกสบายมากขึน้

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
สมบรูณ์

2,320,000 2,320,000 2,320,000

2,320,000 2,320,000 2,320,000 ด าเนินการ
ตาม

มาตรฐาน
และแบบ
แปลนที่
ก าหนด

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมสะดวกสบายมากขึน้

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
สมบรูณ์
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ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ ์ 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

โครงการกอ่สร้างน้ าประปาผิวดิน กอ่สร้างระบบน้ าประปาผิว
ดิน หมู่ที่ 3

 - เพือ่เฝ้าระวงัและปอ้งปรามการ
กอ่อาชญากรรม ลักขโมย

- ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV
 ตามหมู่บา้นต่างๆ ในต าบล
โนนสมบรูณ์ ดังนี้

 - เพือ่สามารถตรวจสอบ สาดตุการ
เกดิสาธารณภยัหรือการกอ่การร้าย
ต่างๆ

หมู่ที่ 2,8 (8 จดุ) หมู่ที่ 
1,10 (8 จดุ) หมู่ที่ 7,3 (8 
จดุ) หมู่ที่ 4,9 (8 จดุ)

- เพือ่ใช้ในการบรูณาการกบั
มาตรการรักษาความปลอดภยั

รวม 5 โครงการ 15,140,000 15,140,000 15,140,000 15,140,000 15,140,000

4,000,000 4,000,000 ด าเนินการ
ตาม

มาตรฐานที่
ก าหนด

ประชาชนมีความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
สมบรูณ์

5 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV พร้อมศูนยค์วบคุม 4,000,000 4,000,000 4,000,000

3,000,000 3,000,000 ด าเนินการ
ตามแบบที่
ก าหนด

ประชาชนมีน้ าใช้เพยีงพอต่อ
ความต้องการ

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโนน
สมบรูณ์

4 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพือ่อปุโภค
บริโภคเพยีงพอต่อความต้องการ

3,000,000 3,000,000 3,000,000
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ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนนลาดยาง
กวา้ง 6 เมตร

ยาว 4,040 เมตร

2 โครงการขดุลอกหนองโง้ง บา้นนาเหนือ หมู่ที่ 9  ต าบล
วศิิษฐ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
149,820.00  ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม

สภาพพืน้ที่

9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

3 โครงการขดุลอกหนองบวั บา้นนาปา่น หมู่ที่ 4  ต าบลวศิิษฐ์
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

ปริมาณงาน :มีปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกวา่ 149,820.00 
 ลูกบาตรเมตร พร้อมแต่ง

คันคูตามสภาพพืน้ที่

9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

4 โครงการขดุลอกหนองกดุจบั บา้นดอนยม  ม .2   ต าบลไคสี
  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
121,800.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม

สภาพพืน้ที่

9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 9,980,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

รวม 4 โครงการ 54,940,000 54,940,000 54,940,000 54,940,000 54,940,000

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางบา้นไร่สุขสันต์ หมู่ 9 สาย
บา้นไร่สุขสันต์ - บา้นนาค า

เพือ่ใหป้ระชาชนใช้สัญจรอยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

25,000,000 25,000,000 ประชาชนใช้สัญจรอยา่ง
สะดวกและปลอดภยั

เทศบาล
ต าบลโคก

ก่อง

25,000,000 25,000,000 25,000,000 จ านวน
ถนนลาดยาง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลโคกก่อง  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

หน้า 249 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
สะพาน คสล.กวา้ง 7 เมตร

ยาว 30 เมตร

โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยคลอง เชื่อมระหวา่ง
ต าบลค านาดีกบัต าบลค าแกว้ อ .โซ่พสัิย จ านวน 1 แหง่

สะพาน คสล.กวา้ง 7 เมตร
ยาว 100 เมตร

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 8 สายอา่งโนนจ าปา เพือ่ใหม้ีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

กวา้ง 4 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม

แบบที่ก าหนด

6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 6,240,000 ถนนแล้ว
เสร็จ3,000
 เมตรและ
สัญจรได้
สะดวก

ปลอดภยั

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค านาดี

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลค านาด ี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มล าหว้ยซาว ต าบลค านาดี 
จ านวน 1 แหง่ (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ าและกรม
ชลประทานก าหนด)

เพือ่ใหไ้ด้สะพานที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา

3,000,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค านาดี

1 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค านาดี

สะพานแล้ว
เสร็จ 30 
เมตร และ
สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนใช้ขา้มล าหว้ยด้วย
ความปลอดภยั

เพือ่ใหไ้ด้สะพานที่ได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา

สะพานแล้ว
เสร็จ 100 
เมตร และ
สัญจรได้
สะดวก

ประชาชนใช้ขา้มล าหว้ยด้วย
ความปลอดภยั

หน้า 250 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลค านาด ี อ าเภอเมอืงบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 จากสวนยาง        
นายโชคประเสริฐ นวลศรี ไปทางสามแยกวดัด่านสามัคคี

เพือ่ใหม้ีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,700 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม

แบบที่ก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนแล้ว
เสร็จ 

1,700 
เมตร และ
สัญจรได้
สะดวก

ปลอดภยั

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค านาดี

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 3 สายหว้ยหนองคอนไป
สวนยางนางจ ารัส สุวรรณวงค์ (บะจนัทร์เทพ)

เพือ่ใหม้ีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

กวา้ง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม

แบบที่ก าหนด

10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 ถนนแล้ว
เสร็จ 

4,000 
เมตร และ
สัญจรได้
สะดวก

ปลอดภยั

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภยั

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลค านาดี

รวม 5 โครงการ 34,640,000 34,640,000 34,640,000 34,640,000 34,640,000

หน้า 251 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
พืน้ผิวจราจร
สาธารณะ
เพิม่ขึน้

พืน้ผิวจราจร

สาธารณะ
เพิม่ขึน้

พืน้ผิวจราจร

สาธารณะ
เพิม่ขึน้

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชยัพร

กอ่สร้างสะพานขา้มหว้ย
เซือม 1 แหง่

- 1,000,000 - จ านวน
สะพานขา้ม
หว้ยเซือม

สะพานขา้มหว้ยเซือม 
ระหวา่งต าบลชัยพรและ
ต าบลโคกกอ่ง การคมนาคม
ที่สะดวกมากยิง่ขึน้

2 กอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยเซือม เพือ่กอ่สร้างสะพานขา้มหว้ยเซือม 
ระหวา่งต าบลชัยพรและต าบลโคก
กอ่ง การคมนาคมที่สะดวกมากยิง่ขึน้

- -

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลชยัพร  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ

ประชาชนใช้ในการสัญจร
ระหวา่งต าบลและเส้นทาง
คมนาคมต่างๆ

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชยัพร

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

1 กอ่สร้างถนนลาดยาง)  
ขนาด กวา้ง 6 เมตร ยาว 
6.5 กม.

- - 17,000,000 - -กอ่สร้างถนนลาดยาง เชื่อมถนน ต าบลชัยพร –         
ต าบลนาสะแบง (เส้นภกูิว่-ภทูอก)

เพือ่ใหป้ระชาชนใช้ในการสัญจร
ระหวา่งต าบลและเส้นทางคมนาคม
ต่างๆ

ประชาชนในชุมชนมีทาง
สัญจรคมนาคมสะดวก
รวดเร็วปลอดภยั

3 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นหนองยาว เส้นนาสารท –          
ถ้ าแสงดาว  หมู่ 4

เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนมีทาง
สัญจรคมนาคมสะดวกปลอดภยั
และส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
อยา่งรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล. บา้น
หนองยาว เส้นนาสารท – 
ถ้ าแสงดาว  หมู่ 4 ขนาด 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 3.03 กม.

- องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชยัพร

4 กอ่สร้างถนน คสล. บา้นโนนอทุัยทอง เส้นโนนอทุัย –    ถ้ า
ขาม

เพือ่ใหป้ระชาชนในชุมชนมีทาง
สัญจรคมนาคมสะดวกปลอดภยั
และส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
อยา่งรวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล. บา้น
โนนอทุัยทอง เส้นโนนอทุัย –
 ถ้ าขาม  หมู่ 13 ขนาด 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 3 กม

- - 8,181,000 - - ประชาชนในชุมชนมีทาง
สัญจรคมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภยั

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชยัพร

- - 8,181,000 -

หน้า 252 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลชยัพร  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

5 กอ่สร้างท่าเทียบเรือ เพือ่กอ่สร้างท่าเทียบเรือในต าบล
ชัยพร

กอ่สร้างท่าเทียบเรือ 1 แหง่ - - - 5,000,000 - จ านวน ท่า
เทียบเรือ

ท่าเทียบเรือที่ประชาชน
ได้รับประโยชน์ในการใช้งาน

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชยัพร

6 โครงการขดุลอกหนองกดุโย ้ บา้นโคกกอ่ง ม . 7  ต าบลโคก
กอ่ง   อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
113,490.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม
สภาพพืน้ที่

9950000 9950000 9950000 9,950,000 9950000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

7 โครงการขดุลอกหนองซุง  ม .10 บา้นค าแสน  ต าบลไคสี  
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
117,000.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม
สภาพพืน้ที่

9930000 9930000 9930000 9930000 9930000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

8 โครงการขดุลอกหนองทอง บา้นหว้ยดอกไม้   ม .4   ต าบล
โคกกอ่ง  อ าเภอเมืองบงึกาฬ   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
100,467.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม
สภาพพืน้ที่

9960000 9960000 9960000 9960000 9960000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

รวม 8 โครงการ 29,840,000 29,840,000 55,021,000 44,021,000 29,840,000

หน้า 253 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
- -

- -

- -

4 โครงการกอ่สร้างระบบผลิตน้้าประปาทุกหมู่บา้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ น้้าอปุโภค 
อยา่งเพยีงพอ

หมู่ที่ 1-9 - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละที่
ประชาชนพงึ

พอใจ

ประชาชนมีน้้าใช้อยา่ง
เพยีงพอ

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนา
สวรรค์

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จา้นวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนา
สวรรค์

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .สายบา้นค้าแคน -            
ล้าหว้ยซาว ม.2

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

5,900,000 5,900,000 5,900,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จา้นวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนา
สวรรค์

กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,360 
เมตร หนา 0.15 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000

1 โครงการกอ่สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก              สาย
แยกบะเสียด - ล้าหว้ยซาว หมู่ 3 บา้นโนนสวาท

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,457 
เมตร หนา 0.15 เมตร

กวา้ง 5 เมตร ยาว 760 
เมตร หนา 0.15 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 6 บา้นโคกสวาง ขา้ง
สนามฟตุบอล

เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถสัญจรไป –
 มา ได้สะดวก

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
ประชาชนสามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนา
สวรรค์

2,914,000 2,914,000 2,914,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จา้นวน ๑ เส้น

หน้า 254 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวรรค์  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

5 โครงการพฒันาแหล่งน้้าบริเวณหนองหลวง เพือ่ผันน้้าสู่พืน้ที่การเกษตร พืน้ที่การเกษตรประมาณ 
1,000 ไร่

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละที่
ประชาชนพงึ

พอใจ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การเกษตรอยา่งพอเพยีง

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนา
สวรรค์

6 โครงการขดุลอกหนองทอง บา้นหว้ยดอกไม้   ม .4   ต้าบล
โคกกอ่ง  อา้เภอเมืองบงึกาฬ   จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าไวใ้ช้ส้าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
100,467.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม
สภาพพืน้ที่

9,960,000 9,960,000 9,960,000 9,960,000 9,960,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้้าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

7 โครงการขดุลอกหนองบอ่  บา้นนาค้า  ม .3   ต้าบลโคก
กอ่ง  อา้เภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าไวใ้ช้ส้าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
92,400.00 ลูกบาตรเมตร
 พร้อมแต่งคันคูตามสภาพ
พืน้ที่

9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้้าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

8 โครงการขดุลอกหนองผักหนามใหญ ่บา้นนาค้า ม .3   
ต้าบลโคกกอ่ง อา้เภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าไวใ้ช้ส้าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
95,040.00 ลูกบาตรเมตร
 พร้อมแต่งคันคูตามสภาพ
พืน้ที่

9,960,000 9,960,000 9,960,000 9,960,000 9,960,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้้าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

รวม 8 โครงการ 29,870,000 29,870,000 60,584,000 60,584,000 60,584,000
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ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 1 บา้นหว้ยกกต้อง 
เส้นทางหว้ยสามยอด - นาแวง

กอ่สร้างถนน คสล.หว้ยกก
ต้อง เส้นทางหว้ยสามยอด –
 นาแวง กวา้ง 8 เมตรยาว 
1,000 เมตรหนา 0.15 
เมตรช่วงที่ 2

ระยะทาง
เมตร

ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . หมู่ที่ 1 หว้ยกกต้อง – หว้ยถอ่น เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว

กอ่สร้างถนน คสล. หว้ยกก
ต้อง – หว้ยถอ่น กวา้ง 7 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 ระยะทาง
เมตร

การสัญจรไปมาสะดวก องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโปง่

เปอืย

โครงการกอ่สร้างถนน คสล .หมู่ที่ 2 หว้ยสามยอด –  นาแวง กอ่สร้างถนน คสล.หว้ยสาม
ยอด – นาแวง กวา้ง 5 เมตร
 ยาว 1,500 เมตร

ระยะทาง
เมตร

3,600,000 3,600,000

3,360,000 3,360,0001 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว

3,360,000 3,360,000 3,360,000

3 เพือ่ใหป้ระชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว

3,600,000 3,600,000 3,600,000

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่เปอืย  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

การสัญจรไปมาสะดวก องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโปง่

เปอืย

การสัญจรไปมาสะดวก องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโปง่

เปอืย

หน้า 256 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ.02/2

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่จะ

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ขอประสาน

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ
          ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่เปอืย  / เทศบาลเมอืงบงึกาฬ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัดที ่๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

4 โครงการขดุลอกล าหว้ยอาฮงจากท่อลอดเหล่ียมล าหว้ยไป
บา้นค าหมื่น - นา นายเล็ง ทิ้งโคตร

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร ขดุลอกล าหว้ยอาฮงจากท่อ
ลอดเหล่ียมล าหว้ยไปบา้น
ค าหมื่น กวา้ง 15 เมตร ลึก
 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทาง
เมตร

ประชาชนมีน้ าใช้ท า
การเกษตร

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโปง่

เปอืย

6 โครงการขดุลอกหนองมันปลา  ม .3 บา้นอาฮง  ต าบลไคสี  
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
87,720.00 ลูกบาตรเมตร
 พร้อมแต่งคันคูตามสภาพ
พืน้ที่

9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

7 โครงการขดุลอกหนองเมี่ยง  บา้นโนนแพง ม .9   ต าบลไคสี 
 อ าเภอเมืองบงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าไวใ้ช้ส าหรับ 
การ อปุโภค บริโภค และการ 
เกษตรอยา่งเพยีงพอ

มีปริมาณดินขดุไม่น้อยกวา่ 
121,200.00 ลูกบาตร
เมตร พร้อมแต่งคันคูตาม
สภาพพืน้ที่

9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 9,940,000 มีแหล่งกกั
เกบ็น้ าที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนมีน้ าใช้ในการ 
บริโภค อปุโภค และการ 
เกษตร อยา่งเพยีงพอ

เทศบาล
เมอืงบงึกาฬ

รวม 7 โครงการ 36,746,000 36,746,000 36,746,000 36,746,000 36,746,000

2,576,000 2,576,000 2,576,000 2,576,000 ประชาชนมีน้ าใช้ท า
การเกษตร

5 โครงการกอ่สร้างคลองสูบน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีคลองส่งน้ าเพือ่
การเกษตร

กอ่สร้างคลองส่งน้ าเพือ่
การเกษตร

2,576,000 ระยะทาง
เมตร

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลโปง่

เปอืย
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ผ 02/2

ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าการลงทนุ
ข.ยทุธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1.ยทุธศาสตร์ที ่1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการขดุเจาะบอ่บาดาลขนาดเส้นผ่า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าอปุ ปลีะ 2 บอ่ 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ80ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง

ศูนยก์ลาง 6 นิ้ว สูบน้้าด้วย โภคบริโภค ชาชนมีน้้าอปุโภค ในการอปุโภคบริโภค
พลังงานแสงอาทิตย ์บา้นท่าส้าราญเหนือ หมู่ 12 บริโภค

2 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าอปุ 1 แหง่ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละ80ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง
บา้นท่าเรือ หมู่ 8 โภคบริโภคในครัวเรือน ชาชนมีน้้าอปุโภค ในการอปุโภคบริโภค

บริโภค
3 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าอปุ 1 แหง่ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละ80ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง

บา้นสันกา้แพง หมู่ 7 โภคบริโภคในครัวเรือน ชาชนมีน้้าอปุโภค ในการอปุโภคบริโภค
บริโภค

4 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าที่ 1 แหง่ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละ80ของประ ประชาชนมีน้้าสะอาด ทต.ซาง
บา้นซางใต้ หมู่ 9 สะอาดใช้ในครัวเรือน ชาชนมีน้้าสะอาดใช้ ใช้ในครัวเรือน

ในครัวเรือน
5 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าที่ 1 แหง่ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละ80ของประ ประชาชนมีน้้าสะอาด ทต.ซาง

บา้นซ่อมกอกเหนือ หมู่ 11 สะอาดใช้ในครัวเรือน ชาชนมีน้้าสะอาดใช้ ใช้ในครัวเรือน
ในครัวเรือน

รวม 5 โครงการ 24,600,000 24,600,000 24,600,000 24,600,000 24,600,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   เทศบาลตา้บลซาง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ
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ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมพัฒนาการทอ่งเทีย่วและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และพลังงานอยา่งยัง่ยนื
ข.ยทุธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจังหวัดที ่ 3 การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  1.ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการขดุลอกหนองนาแซง เพือ่กกัเกบ็น้้าไวท้้าการ ปริมาณงานตามแบบรูป 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 1,728,000 ร้อยละ60ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง

บา้นท่าส้าราญเหนือ หมู่ 12 เกษตร รายการที่กา้หนด ชาชนมีน้้าในการท้า ในการท้าการเกษตร
การเกษตร

2 โครงการขดุลอกล้าหว้ยหนองหมาขาว - เพือ่กกัเกบ็น้้าไวท้้าการ ปริมาณงานตามแบบรูป 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ60ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง
หว้ยหนองปลาค้างตอนบนพร้อม เกษตร รายการที่กา้หนด ชาชนมีน้้าในการท้า ในการท้าการเกษตร
ท้าฝายกกัเกบ็น้้า บา้นท่าส้าราญเหนือ หมู่ 12 การเกษตร

3 โครงการกอ่สร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าที่ 1 แหง่ 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ร้อยละ80ของครัว ประชาชนมีน้้าสะอาด ทต.ซาง
บา้นท่าส้าราญเหนือ หมู่ 12 สะอาดใช้ในครัวเรือน เรือนมีน้้าสะอาด ใช้ในครัวเรือน

อปุโภคบริโภค
4 โครงการขดุลอกหนองกดุแคน เพือ่กกัเกบ็น้้าไวท้้าการ พืน้ที่ 20 ไร่ 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 4,050,000 ร้อยละ60ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง

บา้นซาง หมู่ 1 เกษตร ชาชนมีน้้าในการท้า ในการท้าการเกษตร
การเกษตร

5 โครงการพฒันาแหล่งน้้ากดุซางใหเ้ปน็ เพือ่กกัเกบ็น้้าไวท้้าการ ปริมาณงานตามแบบรูป 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ร้อยละ60ของประ ประชาชนมีน้้าเพยีงพอ ทต.ซาง
แหล่งกกัเกบ็น้้าขนาดใหญ่ เกษตร รายการที่กา้หนด ชาชนมีน้้าในการท้า ในการท้าการเกษตร

การเกษตร
รวม 5 โครงการ

งบประมาณ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   เทศบาลตา้บลซาง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยาง กว้าง  1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม
แอสฟัลก์ติก สายหนอง ปลาดุก - ไปมาได้สะดวกและ 5 เมตร ยาว 2.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
ค าชมภู ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70
2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยาง กว้าง  1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม

แอสฟัลก์ติก สายนาตาไก้  - ค าชมภู ไปมาได้สะดวกและ 5 เมตร ยาว 2.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70
3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยาง กว้าง  640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม

แอสฟัลก์ติก สายนาตาไก้  -นาขาม ไปมาได้สะดวกและ 5 เมตร ยาว 1.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยาง กว้าง  760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม

แอสฟัลก์ติก สายบ่อพนา-โนนสวนปอ ไปมาได้สะดวกและ 6 เมตร ยาว 1.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

สา้หรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ้าเภอ

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลโสกก่าม อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
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วัตถุ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ที่จะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนลาดยาง กว้าง  840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม
แอสฟัลก์ติกสายยางเรียน ไปมาได้สะดวกและ 5 เมตร ยาว 2 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
 - หนองแสง ปลอดภัย หนา 0.05 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีต กว้าง  1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม

เสริมเหล็ก สายโนน ส าราญ - ดานม่วง ไปมาได้สะดวกและ 4 เมตร ยาว 3.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น

 ร้อยละ 70
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีต กว้าง  840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม

เสริมเหล็ก สายดงสว่าง ไปมาได้สะดวกและ 4 เมตร ยาว 2 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย
 - สวนยางจรูญศรี  - ห้วยบักย้อย ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น
 -ทางหลวงชนบท  ร้อยละ 70

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีต กว้าง  620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม
เสริมเหล็ก สายดงสว่าง  -ห้วยลึก ไปมาได้สะดวกและ 4 เมตร ยาว 1.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น
 ร้อยละ 70

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีต กว้าง  620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม
เสริมเหล็ก สายบ่อพนา -ฝายน้ าล้น2 ไปมาได้สะดวกและ 4 เมตร ยาว 1.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น
 ร้อยละ 70

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจร ถนนคอนกรีต กว้าง  620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ถนนลาดยางที่ได้ ประชาชนสัญจรไปมา อบต.โสกก่าม
เสริมเหล็ก สายบ่อพนา -โนนงาม ไปมาได้สะดวกและ 4 เมตร ยาว 1.5 กม. มาตรฐาน ประชาชน ได้สะดวกและปลอดภัย

ปลอดภัย หนา 0.15 เมตร ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า มากขึ้น
 ร้อยละ 70

รวม 10 โครงการ 8,582,566 8,582,567 8,582,568 8,582,569 8,582,570

หน้า 261 โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ
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ก.ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าการลงทนุ
ข.ยทุธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมไหล่ทาง เพือ่ใหป้ระชาชน เสริมไหล่ทางคอนกรีต 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 การสัญจรที่สะดวก ประชาชนสะดวก ทต.ปง่ไฮ

คอนกรีตพร้อมเสริมผิวลาดยาง ใหมู่บา้นมีถนนสัญจร เสริมเหล็กสองขา้งทาง รวดเร็วปลอดภยั ในการสัญจรและ
แบบ Para Asphalt concrete ไปมาสะดวกและ ยาว 14,140 ม. ประชาชนร้อยละ ปลอดภยัในชีวติ
เส้นบา้นสังคมพฒันา หมู่ที่ 8 สามารถใช้งาน พร้อมเสริมผิวลาดยาง 90 ของประชากร และทรัพยสิ์น
ไปบา้นท่าเชียงเครือใต้ หมู่ที่ 14 ได้ตลอดปี หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมี ในพืน้ที่

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
53,880 ตารางเมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมไหล่ทาง เพือ่ใหป้ระชาชน เสริมไหล่ทางคอนกรีต 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 การสัญจรที่สะดวก ประชาชนสะดวก ทต.ปง่ไฮ
คอนกรีตพร้อมเสริมผิวลาดยาง ใหมู่บา้นมีถนนสัญจร เสริมเหล็กสองขา้งทาง รวดเร็วปลอดภยั ในการสัญจรและ
แบบ Para Asphalt concrete ไปมาสะดวกและ ยาว 5,500 ม. ประชาชนร้อยละ ปลอดภยัในชีวติ
เส้นบา้นปง่ไฮ หมู่ที่ 1 สามารถใช้งาน พร้อมเสริมผิวลาดยาง 90 ของประชากร และทรัพยสิ์น
บา้นท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ได้ตลอดปี หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมี ในพืน้ที่

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
44,000 ตารางเมตร

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   เทศบาลตา้บลปง่ไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ
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ผ 02/2
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

3 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมไหล่ทาง เพือ่ใหป้ระชาชน เสริมไหล่ทางคอนกรีต 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 การสัญจรที่สะดวก ประชาชนสะดวก ทต.ปง่ไฮ
คอนกรีตพร้อมเสริมผิวลาดยาง ใหมู่บา้นมีถนนสัญจร เสริมเหล็กสองขา้งทาง รวดเร็วปลอดภยั ในการสัญจรและ
แบบ Para Asphalt concrete ไปมาสะดวกและ ยาว 5,700 ม. ประชาชนร้อยละ ปลอดภยัในชีวติ
เส้นบา้นหนองแกง่ทราย หมู่ที่ 13 สามารถใช้งาน พร้อมเสริมผิวลาดยาง 90 ของประชากร และทรัพยสิ์น
ไปบา้นดอนกอ่ หมู่ที่ 9 ได้ตลอดปี หนาเฉล่ีย 0.05 หรือมี ในพืน้ที่

พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
11,400 ตารางเมตร

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 การสัญจรที่สะดวก ประชาชนสะดวก ทต.ปง่ไฮ
สายบา้นท่าช้าง หมู่ที่ 11 ใหมู่บา้นมีถนนสัญจร กวา้ง 7 เมตร รวดเร็วปลอดภยั ในการสัญจรและ
บา้นสังคมพฒันา หมู่ที่ 8 ไปมาสะดวกและ ยาว 8,650 เมตร ประชาชนร้อยละ ปลอดภยัในชีวติและ

สามารถใช้งาน หนาเฉล่ีย0.15 ม. 90 ของประชากร ทรัพยสิ์น
ได้ตลอดปี หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ในพืน้ที่

60,550 ม.

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 การสัญจรที่สะดวก ประชาชนสะดวก ทต.ปง่ไฮ
สายบา้นทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ใหมู่บา้นมีถนนสัญจร กวา้ง 7 เมตร รวดเร็วปลอดภยั ในการสัญจรและ
บา้นโนนตาผา หมู่ที่ 12 ไปมาสะดวกและ ยาว 10,363 เมตร ประชาชนร้อยละ ปลอดภยัในชีวติ

สามารถใช้งาน หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 90 ของประชากร และทรัพยสิ์น
ได้ตลอดปี หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ในพืน้ที่

72,541 ม.

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 263
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ผ 02/2
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

6 โครงการปรับภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างศาลาทรงไทย 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหป้ะชาชนมี ทต.ปง่ไฮ
หนองแสง บา้นปง่ไฮ หมู่ที่ 1 ในต าบลและใกล้เคียง จ านวน 10 หลัง 90 ของประชากร แหล่งท่องเที่ยวมี

มีสถานที่พกัผ่อน วางท่อระบายน้ า 12 ในพืน้ที่ สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจและสถานที่ ท่อ พร้อมไฟฟา้ หยอ่นใจ
ออกก าลังกาย ส่องสวา่ง จ านวน 

121 ต้น

7 โครงการปรับภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างศาลาทรงไทย 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหป้ะชาชนมี ทต.ปง่ไฮ
บงึพารา บา้นท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ในต าบลและใกล้เคียง จ านวน 10 หลัง 90 ของประชากร แหล่งท่องเที่ยวมี

มีสถานที่พกัผ่อน พร้อมไฟฟส่้องสวา่ง ในพืน้ที่ สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจและสถานที่ จ านวน 121 ต้น หยอ่นใจ
ออกก าลังกาย

8 โครงการปรับภมูิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพือ่ใหป้ระชาชน กอ่สร้างถนนคอนกรีต 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหป้ะชาชนมี ทต.ปง่ไฮ
บงึสะคาม บา้นหนองแกง่ทราย หมู่ที่ 13 ในต าบลและใกล้เคียง เสริมเหล็กรอบบงึสะคาม 90 ของประชากร แหล่งท่องเที่ยวมี

มีสถานที่พกัผ่อน ยาว 2,400 ม. ในพืน้ที่ สถานที่พกัผ่อน
หยอ่นใจและสถานที่ กวา้ง 5 เมตร ศาลา หยอ่นใจ
ออกก าลังกาย ทรงไทย จ านวน 11 หลัง

พร้อมไฟฟา้ส่องสวา่ง
จ านวน 73 ต้น

รวม 10 โครงการ 225,002,566 225,002,567 225,002,568 225,002,569 225,002,570

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ
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ผ 02/2

ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่2 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าการลงทนุ
ข.ยทุธศาสตรพั์ฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินในจงัหวดัที ่1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบรหิารจดัการน้้า และสง่เสรมิพลงังานทดแทน
  1.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วตัถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการพฒันาหนองแปนเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว เพือ่พฒันาใหเ้ปน็แหล่ง ขดุคันดินกัน้แนว 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้

บา้นดงกะพงุ หมูท่ี ่5 ทอ่งเทีย่วภายในต าบล เขตพร้อมขดุลอก ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั
ได้รับความสะดวก

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันห์นองอหีมี เพือ่พฒันาใหเ้ปน็แหล่ง ขดุคันดินกัน้แนว 10,000,000 10,000,000 10,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว บา้นหนองตีนเผือก ทอ่งเทีย่วภายในต าบล เขตพร้อมขดุลอก ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั
หมูท่ี ่6 ได้รับความสะดวก

3 โครงการกอ่สร้างฝ่ายน้ าล้นหว้ยโพธิ์ เพือ่อนรัุกษน์้ าไวไ้ชใ้น กวา้ง 200 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
บา้นน้ าจัน้  หมูท่ี ่1 การเกษตร ยาว 500 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั

ลึก 3 เมตร ได้รับความสะดวก
4 โครงการกอ่สร้างฝ่ายน้ าล้นหว้ยหมากเปบิ เพือ่อนรัุกษน์้ าไวไ้ชใ้น กวา้ง 80 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้

 ตอนบน บา้นทา่มว่งใต้   หมูท่ี ่12 การเกษตร ยาว 500 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั
ลึก 3 เมตร ได้รับความสะดวก

5 โครงการกอ่สร้างฝ่ายน้ าล้นหว้ยน้ าจัน้ เพือ่อนรัุกษน์้ าไวไ้ชใ้น กวา้ง 200 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
 ตอนล่าง บา้นเหล่าคาม   หมูท่ี ่4 การเกษตร ยาว 500 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั

ลึก 3 เมตร ได้รับความสะดวก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   องค์การบรหิารสว่นต้าบลน้้าจัน้ อ้าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ
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ผ 02/2
วตัถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลติของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้บั ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

6 โครงการขดุลอกหนองชยัวาน บา้นทา่มว่ง เพือ่อนรัุกษน์้ าไวไ้ชใ้น กวา้ง 60 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
หมูท่ี ่3 การเกษตร ยาว 300 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั

ปริมาตรดินขดุ ได้รับความสะดวก
ลอกไมน่อ้ยกวา
40,000 ลบม.

7 โครงการพฒันาอา่งดู่ ตอนบน เพือ่พฒันาใหเ้ปน็แหล่ง ขดุลอกล าหว้ย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ประชาชนร้อยละ เพือ่ใหป้ะชาชนมี อบต.น้ าจัน้
เปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว บา้นค าบอน  หมูท่ี ่2 ทอ่งเทีย่วภายในต าบล กวา้ง 10 ม.ยาว 90 ของประชากร แหล่งทอ่งเทีย่วมี

1,000 ม. ในพืน้ที่ สถานทีพ่กัผ่อน
ลึก 3 ม. หยอ่นใจ

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายวงแหวน - เพือ่ใหป้ระชาชนมี ยาว 4,000 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
ทา่มว่ง หมูท่ี ่3 บา้นทา่มว่งใต้ หมูท่ี ่12 ถนนเพือ่ขนถา่ยสินค้า ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั

เกษตรสัญจรไปมาสะดวก ได้รับความสะดวก

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ใหป้ระชาชนมถีนน กวา้ง 5 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
บา้นเหล่าคาม หมูท่ี่4 - บา้นโนนเหมอืดแอ สัญจรไปมาสะดวก ยาว 2,700 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั
ต.เซกา ได้รับความสะดวก

10 โครงการขดุลอกหนองเปรม เพอือ่นรัุกษน์้ าใชใ้นการ กวา้ง 150 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 - - ร้อยละหรือจ านวน ประชาชนได้รับ อบต.น้ าจัน้
บา้นหนองคล้า หมูท่ี ่7 เกษตร ยาว 800 เมตร ครัวเรือนประชาชนที่ ประโยชนร่์วมกนั

ลึก 3 เมตร ได้รับความสะดวก
รวม 10 โครงการ 49,002,566 49,002,567 49,002,568 16,002,569 6,002,570

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570)หน้า 266
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ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมเสริมผิวถนน เพื่อพัฒนาโครง ถนนกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ถนนแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับ อบต.ท่ากกแดง

ลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ สร้างพื้นฐานประชาชนมีถนน ยาว 7,000 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,000 เมตร ความสะดวก 
ต าบลท่ากกแดง - บ้านโคกโขง - หนองจิก คมนาคมที่สะดวก การสัญจร รวดเร็วปลอดภัย
ต าบลหนองทุ่ม สะดวก ในการสัญจร

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อพัฒนาโครง ถนนกว้างเฉล่ีย 6 เมตร ถนนแล้วเสร็จ การคมนาคม อบต.ท่ากกแดง
เสริมผิวถนนลูกรัง สายทางถาง สร้างพื้นฐานประชาชนมีถนน ยาว 2,000 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  2,000 เมตร ทีความสะดวกยิ่งขึ้น
พร้อมท่อระบายน้ า หมู่ที่ 10 คมนาคมที่สะดวก พร้อมลงท่อ 4 จุด
บ้านหนองสิมพัฒนา

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน เพื่อพัฒนาโครง ถนนกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ถนนแล้วเสร็จ การคมนาคม อบต.ท่ากกแดง
หนองสิมพัฒนา - วัดป่าดอนดักท่างาม สร้างพื้นฐานประชาชนมีถนน ยาว 6,000 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 6,000 เมตร ทีความสะดวกยิ่งขึ้น
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสิมพัฒนา คมนาคมที่สะดวก

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น เพื่อพัฒนาโครง สร้างถนนกว้าง 5 เมตร ถนนกว้าง 5 ประชาชนได้รับ อบต.ท่ากกแดง
บ้านโชคอ านวย - หนองปลาฝา สร้างพื้นฐานประชาชนมีถนน ยาว  1,000 เมตร 2,600,000 2,600,000 - - - เมตร ยาว ความสะดวก

คมนาคมที่สะดวก 1,000 เมตร รวดเร็วปลอดภัย
ในการสัญจร

รวม 4 โครงการ 7,500,000 7,500,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

หนา้ 267 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภมูิปญัญาท้องถ่ินและทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
     2.2 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยดอนดัก 1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ปริมาณการ พื้นที่รอบบริเวณ อบต.ท่ากกแดง

พร้อมขุดลอก บ้านหนองสิมพัฒนา ธรรมชาติ รักษาระบบ สันผฝายสูง 2.50 เมตร   1,200,000 - - - - กักเก็บน้ าใน มีความอุดมสมบูรณ์
หมู่ที่ 10 นิเวศน์ เมตร ยาว 20 เมตร ฤดูแล้งและการ สมบูรณ์ประชาชน

2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า ใช้ประโยชน์ มีแหล่งน้ าส าหรับ
แล้งบรรเทาปัญหา ในพื้นที่ การเกษตร อุปโภค
อุทกภัยฤดูน้ าหลาก บริโภค ลดปัญหาน้ า

อุทกภัย
รวม 1 โครงการ 1,200,000

หนา้ 268 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมกาผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า...
ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การลงทุน การเกษตร..
     6.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการขุดลอกห้วยหนองหิ้งตอนล่าง เพื่อกักเก็บน้ าในปริมาณ ขุดลอกห้วย กว้างเฉล่ีย 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 แหล่งน้ าเดิมมี กักเก็บน้ าเพื่อการ อบต.ท่ากกแดง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนพระทราย มากขึ้นประชาชนมีน้ าเพียงพอ 190 เมตร ยาว 500 ปริมาณน้ าและ เกษตรในฤดูแล้ง
ความต้องการด้านการเกษตร เมตร ลึก 5 เมตร มีความชุมชื่น ปรืมาณน้ าที่เพียง

มากขึ้น พอมีความชุ่มชื่น
2 โครงการขุดลอกห้วยเรือน้อย หมูที่ 12 เพื่อกักเก็บน้ าในปริมาณ ขุดลอกก้วย กว้างเฉล่ีย 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 แหล่งน้ าเดิมมี กักเก็บน้ าเพื่อการ อบต.ท่ากกแดง

บ้านศิริเจริญ มากขึ้นประชาชนมีน้ าเพียงพอ 120 เมตร ยาว 500 ปริมาณน้ าและ เกษตรในฤดูแล้ง
ความต้องการด้านการเกษตร เมตร ลึก 5 เมตร มีความชุมชื่น ปรืมาณน้ าที่เพียง

มากขึ้น พอมีความชุ่มชื่นมากขึ้น
3 โครงการขุดลอกหนองหมากแซว หมู่ที่ 10 เพื่อกักเก็บน้ าในปริมาณ ขุดลอกห้วย กว้างเฉล่ีย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 แหล่งน้ าเดิมมี กักเก็บน้ าเพื่อการ อบต.ท่ากกแดง

บ้านหนองสิมพัฒนา มากขึ้นประชาชนมีน้ าเพียงพอ 70 เมตร ยาว 300 ปริมาณน้ าและ เกษตรในฤดูแล้ง
ความต้องการด้านการเกษตร เมตร ลึก 3 เมตร มีความชุมชื่น ปรืมาณน้ าที่เพียง

ความจุ 20,000 มากขึ้น พอมีความชุ่มชื่นมากขึ้น
ลูกบาศก็เมตร

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลท่ากกแดง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

หนา้ 269
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วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

4 โครงการขุดลอกห้วยซอดพร้อมท าท่อลอด เพื่อกักเก็บน้ าใน ขุดลอกห้วย กว้างเฉล่ีย 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 แหล่งน้ าเดิมมี กักเก็บน้ าเพื่อการ อบต.ท่ากกแดง
เหล่ียมเส้นนานายอ่อน สูญปะเก ปริมาณมากขึ้นประ 12 เมตร ยาว 300 ปริมาณน้ าและ เกษตรในฤดูแล้ง
ถึงนานายบุญลม ทิพนม หมู่ที่ 2 ชาชนมีน้ าเพียงพอ เมตร ลึก 3 เมตร มีความชุมชื่น ปรืมาณน้ าที่เพียง
บ้านหนองหิ้ง ความต้องการด้าน พร้อมท่อลอด มากขึ้น พอมีความชุ่มชื่นมากขึ้น

การเกษตร
5 โครงการขุดลอกห้วยกัดใหญ่ หมู่ที่ 11 เพื่อกักเก็บน้ าใน ขุดลอกก้วย กว้างเฉล่ีย 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 แหล่งน้ าเดิมมี กักเก็บน้ าเพื่อการ อบต.ท่ากกแดง

บ่านท่ากกแดงเหนือ ปริมาณมากขึ้นประ 50 เมตร ยาว 600 ปริมาณน้ าและ เกษตรในฤดูแล้ง
ชาชนีน้ าเพียงพอ เมตร ลึก 5 เมตร มีความชุมชื่น ปรืมาณน้ าที่เพียง
ความต้องการด้าน มากขึ้น พอมีความชุ่มชื่นมากขึ้น
การเกษตร

รวม 5 โครงการ 25,402,566 25,402,567 25,402,568 25,402,569 25,402,570

งบประมาณ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา้ 270
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง ป้องกันการกัดเซาะตล่ิง ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000    แห่ง ป้องกันที่อยู่อาศัย อบต.เซกา

ของราษฏรจากน้้าฮ้ี ตล่ิง ยาว 200 เมตร ของราษฏรริมฝ่ังฮ้ี
ตามแบบมาตรฐาน ในการสัญจร

2 โครงการชลประทานระบบท่อ เพื่อให้ระบบส่งน้้าทั่วถึง ชลประทานระบบท่อ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000    แห่ง มีน้้าอุปโภคบริโภค อบต.เซกา
จากบ้านดงกะพุง ต.น้้าจั้นเชื่อม ในการใช้อุปโภคของ ระยะ 6 กิโลเมตร อย่างทั่วถึง
บ้านโนนสูง ต.เซกา หมู่ 3 ประชาชน

3 โครงการสนามกีฬากลางระดับ เพื่อให้ประชาชนมีสนาม ประชาชนสามารถใช้ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 โครงการ เป็นสนามกีฬา กองช่าง
อ้าเภอ หมู่ 18 กีฬาไว้ออกก้าลังกายที่ได้ สนามกีฬาในการออก ให้กับประชาชน

มาตรฐาน ก้าลังกายได้ทุกคน มีที่ออกก้าลังกาย
4 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ เพื่อเป็นสถานที่พัก จัดท้าสวนสาธารณะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โครงการ เป็นสถานที่พัก อบต.เซกา

ผ่อนหย่อนใจให้แก่ ผ่อนหย่อนใจให้
ประชาชน แก่ประชาชน

5 โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โครงการ ปรับปรุงเป็น อบต.เซกา
หนองฝายหลวง หมู่ 10 และพักผ่อนหย่อนใจ หนองฝายหลวง สถานที่ท่องเที่ยว

ให้กับประชาชน
รวม 5 โครงการ 71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000 71,000,000

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

หนา้ 271

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ



ผ.02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมอืง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
1. ยทุธศาสตร์ ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการประปาผิวดินขนาดใหญม่าก ใน
เขตเทศบาลต าบลท่าสะอาด

เพือ่แกไ้ขปญัหาประปาเค็ม
ใหแ้กป่ระชาชน 1,00 
ครัวเรือน

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญม่าก
 มีก าลังการผลิตน้ าประปาไม่ต่ า
กวา่ 15 ลบ.ม./ชม.ตามรูปแบบ

รายการที่เทศบาลก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 แหง่ แล้ว
เสร็จตาม
เปา้หมาย

ประชาชนได้รับความพงึ
พอใจและแกป้ญัหาประปา
น้ าเค็ม ประมาณ 1,000 
ครัวเรือน

ทต.ท่าสะอาด

2 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ถนน
สาย027   ท่าประมง หน้า บา้นยายอ ิถงึ
 หน้าวดัท่าเลิงเปลือย

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หาเฉล่ีย 0.05ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ผิว

จราจร/ไหลทางไม่น้อยกวา่ 
1,500.00 ตร.ม.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนแล้วเสร็จ 
ตามเปา้หมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาเพิม่ขึน้

ทต.ท่าสะอาด

3 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ถนน
สาย 02๘ ราษฎร์บ ารุง หน้าบา้น        
นายอภยั ถงึ ทางหลวงแผ่นดิน          
สาย 222

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
600.00 ม. หาเฉล่ีย 0.05ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ผิว

จราจร/ไหลทางไม่น้อยกวา่ 
3,000.00 ตร.ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ถนนแล้วเสร็จ 
ตามเปา้หมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาเพิม่ขึน้

ทต.ท่าสะอาด

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   เทศบาลตา้บลทา่สะอาด  อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

หน้า 272



ผ.02/2
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

4 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ถนน
สาย 0๓๖ สามัคคี หน้า บา้นนายอภยั ถงึ
 บา้นนางละมุน ม.12

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. ยาว 
300.00 ม. หาเฉล่ีย 0.05ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ผิว

จราจร/ไหลทางไม่น้อยกวา่ 
1,800.00 ตร.ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนแล้วเสร็จ 
ตามเปา้หมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาเพิม่ขึน้

ทต.ท่าสะอาด

5 โครงการเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต ถนน
สาย 021 แสงอาทิตย ์บา้นม่วงคัน ม .2

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้สัญจร
ไป-มาได้สะดวก

ผิวจราจรกวา้ง 5.00 ม. ยาว 
400.00 ม. หาเฉล่ีย 0.05ม. 
หนาเฉล่ีย 0.05 ม. หรือพืน้ที่ผิว

จราจร/ไหลทางไม่น้อยกวา่ 
2,000.00 ตร.ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนแล้วเสร็จ 
ตามเปา้หมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
ไป-มาเพิม่ขึน้

ทต.ท่าสะอาด

6 โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(โดม)  รร.ทต.ท่าสะอาด

เพือ่จดักจิกรรมการเรียนการ
สอนและเปน็สนามเด็กเล่นใน
ร่มที่ได้มาตรฐาน

ปริมาณงาน 735 ตร.ม. ตาม
แบบแปลน ทต.ท่าสะอาดก าหนด

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 อาคารแล้วเสร็จ
 ตามเปา้หมาย

นักเรียน ทั้ง 9 หมู่บา้นได้รับ
การศึกษาและมีอาคารเรียน
อาคารประกอบที่ทันสมัย
และเพยีงพอ

ทต.ท่าสะอาด

7 โครงการกอ่สร้างอาคารส้วม ขนาด 10  
ท่ีนั่ง สถานที่กอ่สร้าง รร .ทต.ท่าสะอาด

เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนถกูสุขลักษณะได้
มาตรฐาน

ปริมาณงาน กวา้ง 6.50 ม. ยาว
 7.00 ม.ปริมาณงาน 455 ตรม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคารแล้วเสร็จ
 ตามเปา้หมาย

นักเรียน ทั้ง 9 หมู่บา้นได้รับ
ความสะดวกในการศึกษา
และมีอาคารสุขาที่ได้
มาตรฐานและเพยีงพอ

ทต.ท่าสะอาด

รวม 7 โครงการ 41,002,566 41,002,567 41,002,568 41,002,569 41,002,570

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้า 273

งบประมาณ



ผ 02/2

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าการลงทุน
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1.ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อให้ประชาชน ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ร้อยละจ านวน ประชาชนสะดวก อบต.ท่าสะอาด

จากทางหลวงหมายเลข 222- มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก แอสฟัลต์กว้าง 8 เมตร ครัวเรือนหรือ ในการสัญจรและ
บ้านตาลเด่ียว หมู่ที่ 4 และปลอดภัยสามารถ ยาว 4,612 เมตร ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภัยในชีวิตและ

ใช้งานได้ตลอดทั้งปี หนาเฉล่ีย 0.04 หรือมี ความสะดวกในการ ทรัพย์สิน
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า สัญจร
 36,896 ตารางเมตร

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 ร้อยละจ านวน ประชาชนสะดวก อบต.ท่าสะอาด
สายบ้านหัวแฮต-บ้านโนนตาผา มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก เสริมเหล็กกว้าง 5 เมตร ครัวเรือนหรือ ในการสัญจรและ
(สุดสาย) และปลอดภัยสามารถ ยาว 3,800 เมตร ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภัยในชีวิตและ

ใช้งานได้ตลอดทั้งปี หนา 0.15 เมตร ความสะดวกในการ ทรัพย์สิน
หรือพื้นที่ด าเนินการ สัญจร
ไม่น้อยกว่า 19,0000
ตารางเมตร

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง เพื่อป้องกันการกัดเซาะตล่ิง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 เขื่อนป้องกันตล่ิง ในบริเวณพื้ทนี่ อบต.ท่าสะอาด
แม่น้ าสงคราม หมู่ที่ 4 ในบริเวณพื้นที่ ตามแบบกรมโยธาธิการและ จ านวน 1 แห่ง มีเขื่อนป้องกันการ

ผังเมือง ยาว 500 เมตร กัดเซาะตล่ิง

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

                  องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสะอาด  อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

หนา้ 274 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ 02/2
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000 ร้อยละจ านวน ประชาชนสะดวก อบต.ท่าสะอาด
สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 7 มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก กว้าง 4 เมตร ครัวเรือนหรือ ในการสัญจรและ

และปลอดภัยสามารถ ยาว 2,000 เมตร ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้งานได้ตลอดทั้งปี หนาเฉล่ีย0.15 ม. ความสะดวกในการ ทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สัญจร
8,000 ม.

5 โครงการเสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละจ านวน ประชาชนสะดวก อบต.ท่าสะอาด
บ้านป่าก่อ หมู่ที่ 10 - มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก กว้าง 5 เมตร ครัวเรือนหรือ ในการสัญจรและ
บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 และปลอดภัยสามารถ ยาว 5,420 เมตร ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภัยในชีวิตและ

ใช้งานได้ตลอดทั้งปี หนาเฉล่ีย 0.04 ม. ความสะดวกในการ ทรัพย์สิน
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สัญจร
27,100 ม.

6 โครงการเสริมผิวแอสฟลัท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละจ านวน ประชาชนสะดวก อบต.ท่าสะอาด
ท่าสะอาด - โคกโขง หมู่ที่ 1 มีถนนสัญจรไปมาที่สะดวก กว้าง 5 เมตร ครัวเรือนหรือ ในการสัญจรและ

และปลอดภัยสามารถ ยาว 1,500 เมตร ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภัยในชีวิตและ
ใช้งานได้ตลอดทั้งปี หนาเฉล่ีย 0.04 ม. ความสะดวกในการ ทรัพย์สิน

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า สัญจร
7,500 ม.

รวม 6 โครงการ 60,200,000 60,200,000 60,200,000 60,200,000 60,200,000

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หนา้ 275
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
  1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดง

ตอกแป้น หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านบึงเค็ง หมู่ที่ 2
เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 700 ม. หนา 0.15 ม.

1,760,000 - - - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านกุด
สิมเหนือ หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านโคกโขง  
(ทต.โป่งไฮ)

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 1,400 ม. หนา 0.15 ม.

3,530,000 - - - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย       
บ้านกุดสิมเหนือ หมู่ที่ 13 เชื่อม        
บ้านหนองจิก  หมู่ที่ 6

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 640 ม. หนา 0.15 ม.

1,600,000 - - - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
บ้านปิยะชน หมู่ที่ 11 เชื่อม              
บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 1,800 ม. หนา 0.15 ม.

- 4,550,000 - - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย       
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 เชื่อม            
บ้านโนนสวรรค์ (ต.ท่ากกแดง)

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 1850 ม. หนา 0.15 ม.

- 4,680,000 - - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดบัอ้าเภอ

                   องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ
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วัตถุ เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ที่จะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย        
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 3 เชื่อม      
บ้านหนองทุ่มใต้  หมู่ที่ 12

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 1,500 ม. หนา 0.15 ม.

- - 3,800,000 - - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย       
บ้านกุดสิมเหนือ หมู่ที่ 13 เชื่อม        
บ้านท่าแคนงาม  หมู่ที่ 9

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 1,900 ม. หนา 0.15 ม.

- - - 4,800,000 - ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย      
บ้านปิยะชน หมู่ที่ 11 เชื่อมถนน       
บ้านซ่อมกอก (ทต.ซาง)

เพื่อมีถนนในการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว
 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

- - - - 5,060,000 ถนนที่ได้รับการ
ก่อสร้างตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

อบต. หนองทุ่ม
(กองช่าง)

รวม 8 โครงการ 6,892,566 9,232,567 3,802,568 4,802,569 5,062,570
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รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

 เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล . เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ขนาดกวา้ง 6 ม. ยาว 22 ม. 2,000,000 - - - -  1 สาย ประชาชนใช้เส้น ทต.ศรีพนา

ชนิดไม่มีทางเท้าขา้มหว้ยเซกา  ม .15 สัญจรไป-มา ได้สะดวกสบาย ทางสัญจรได้
สะดวกขึน้

2 โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้้าดิบ เพือ่สูบน้้าดิบไปผลิตน้้าประปา สร้างสถานีสูบน้้าดิบพร้อมแพสูบน้้า 3,000,000 - - - - 1 แหง่ มีน้้าประปาใช้เพยีงพอ ทต.ศรีพนา
(แหง่ใหม่) อา่งกะซะและวาง ติดต้ังเคร่ืองสูบน้้า 2 ชุดและท่อเมน ตลอดปี
ท่อเมนน้้าดิบ ทต.ศรีพนา น้้าดิบ HDPE 8 นิ้ว ระยะทาง 560 ม.
อา้เภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ กอ่สร้างตามแบบกรมโยธาธกิารและ

ผังเมือง
3 โครงการกอ่สร้างหอประชุม เพือ่บริการและอา้นวยความสะดวก กอ่สร้างหอประชุม 300 ที่นั่ง 17,657,000  -  -  -  -  ร้อยละ มีหอประชุมส้าหรับให้ ทต.ศรีพนา

แกป่ระชาชน และเพือ่รองรับงาน เทศบาลต้าบลศรีพนา จา้นวน บริการและการอา้นวย
รัฐพธิ ีงานศาสนพธิ ีการประชุม ผู้เขา้ร่วม ความสะดวกแกป่ระชาชน
และกจิกรรมต่างๆ ประชุมและ ในการจดัประชุมพธิ ีและ

กจิกรรมต่างๆ กจิกรรมต่างๆที่เพยีงพอ
ที่เพิม่ขึน้ ต่อความต้องการ

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้า และการลงทนุ
  ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด : ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาที ่  1   การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

4 โครงการขดุลอกหว้ยเซกา ม .10, เพือ่แกป้ญัหาน้้าท่วมในเขต ขดุลอกสายหว้ยเซกา 3,500,000 - -  - - ประชาชน แกไ้ขปญัหาน้้าท่วม ทต.ศรีพนา
ม.15,ม.16 เทศบาล ขนาด กวา้ง 10 ม. ยาว มีระดับความ ในเขตเทศบาล

5,000 ม. ลึกจากระดับกน้ พงึพอใจไม่
 หว้ยเดิม  2 ม. ลาดเอยีง น้อยกวา่
ด้านขา้ง 1:1 ปริมาณ ร้อยละ 80
ดินขดุ 40,000 ลบ.ม.

5 โครงการกอ่สร้างเขือ่นกนัตล่ิง เพือ่แกไ้ขปญัหาตล่ิงพงับริเวณ กอ่สร้างเขือ่นกนัตล่ิงพงับริเวณ 20,000,000 - - - - ประชาชนมีระดับ สามารถแกไ้ขปญัหาตล่ิง ทต.ศรีพนา
พงัหว้ยเซกา ม.10,ม.15 ม.16 หว้ยเซกา หว้ยเซกา ความพงึพอใจ พงัที่เพิม่ขึน้ทุกปี

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

6 โครงกอ่สร้างถนนเล่ียงเมือง เพือ่ใหป้ระชาชนใช้เส้นทาง ถนนกวา้ง 6 เลน ยาว 22.64 กม. 2,264,000,000 - - - -  - 1 สาย ประชาชนใช้เส้น ทต.ศรีพนา
อา้เภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ สัญจรไป-มา ได้สะดวกสบาย ตามแบบกรมทางหลวง ทางสัญจรได้

(เร่ิมสามแยกบา้นเหล่าหนองยาง สะดวกขึน้
ต.ซาง อ.เซกา ถงึส่ีแยกบา้นซาง
ต.ซาง มาสามแยกทางไป อ .นาทม
จ.นครพนม ถงึแยกบา้นหว้ยคอม 
ไปบา้นหว้ยเรือ ต.เซกา ถงึจดุสุดท้าย
ส่ีแยกบา้นทรัพยว์งัทอง ต .เซกา

อ.เซกา จ.บงึกาฬ
รวม 6 โครงการ 2,310,159,566
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รายละเอียดโครงการ ผ 02/2
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

 เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว เพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ที่มีแหล่ง  - แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อา่งกะซะ 80,000,000  -  -  -  -   - มีจุดแลนมาร์ค 1.ประชาชนมีสถานที่ ทต.ศรีพนา

เชิงนิเวศน์ "อา่งกะซะ" ใน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส้าหรับใช้ใน  - หอ้งแสดงพพิธิภณัฑ์สัตวน์้้าลุ่มน้้าฮ้ี และเปน็แหล่ง พกัผ่อนหยอ่นใจ ได้ศึกษา
โครงการพระราชด้าริฯ อพ .สธ. การพกัผ่อน หยอ่นใจ การศึกษา  - อโุมงค์พนัธุสั์ตวน์้้า รวบรวมพนัธุป์ลา เรียนรู้สัตวน์้้าลุ่มน้้าฮ้ี

ค้นควา้ การอนุรักษพ์นัธุป์ลา  - กงัหนัฟอกอากาศ ลุ่มน้้าฮ้ี 2.ประชาชนมีรายได้จาก
ลุ่มน้้าฮ้ี  - แลนมาร์คปลาเวยีนไฟลอยน้้า นักท่องเที่ยว

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่พกัผ่อน ปรับปรุงภมูิทัศน์ศาลาริมน้้า เขือ่น 20,000,000  -  -  -  - สุขภาพกาย ใจ ประชาชนมีสถานที่พกัผ่อน ทต.ศรีพนา
อา่งกะซะเพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ออกกา้ลัง และท้ากจิกรรมต่างๆ ปอ้งกนัตล่ิง ถนน คสล .และโคมไฟ ดีขึน้  ออกกา้ลัง และท้ากจิกรรม
ทต.ศรีพนา ประดับโซล่าเซลล์ ตามแบบกรม ต่างๆ

โยธาธกิารและผังเมือง
รวม 2 โครงการ 100,000,000

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมพฒันาการท่องเที่ยว และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานอยา่งยัง่ยนื

ยทุธศาสตร์การพฒันาที่  4  การพฒันาด้านการท่องเที่ยว บริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอยา่งยัง่ยนื
   4.1 แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

หน้า 280

    ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :  ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกฬีา 

    ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :  ยทุธศาสตร์ที่  5 การพฒันาการบริหารจดัการและอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 




รายละเอียดโครงการ ผ 02/2
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

 เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการจดัซ้ือรถกวาดถนนและดูดฝุ่น เพือ่จดัซ้ือรถกวาดถนนและดูดฝุ่น จดัซ้ือรถกวาดถนนและ 3,800,000  -  -  -  -  - ปริมาณฝุ่น ถนนสะอาด ปริมาณ ทต.ศรีพนา

ถนน ถนน ชนิด 6 ล้อ ใช้รักษาความ ดูดฝุ่นถนน จา้นวน 1 คัน ละอองบน ฝุ่นละอองบนถนนและ
สะอาดใหเ้ปน็ถนนปลอดฝุ่น และ ถนนและ อากาศลดลง เปน็ถนน
กา้จดัฝุ่นละอองใหเ้ปน็ไปตามหลัก อากาศลดลง ปลอดฝุ่น
สุขาภบิาล

2 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์เพือ่ประสิทธภิาพ 1.เพือ่จดัซ้ือเคร่ืองจกัรในการ เคร่ืองจกัรที่พร้อมใช้งานและ 2,000,000 - - - - - ระบบ ระบบการกา้จดัขยะมูล ทต.ศรีพนา
การบริหารจดัการขยะมูลฝอย กา้จดัขยะมูลฝอย เพยีงพอ เช่น รถขดุตีนตะขาบ กา้จดัขยะมี ฝอยมีประสิทธภิาพ ลดผล
เทศบาลต้าบลศรีพนา 2.เพือ่การฝังกลบขยะมูลฝอย ,รถแทรกเตอร์,ตีนตะขาบ, ประสิทธภิาพ กระทบต่อประชาชนและ

เปน็ไปตามหลักสุภบิาล รถบรรทุกดินเทท้าย 6 ล้อ มากขึน้ ชุมชน
3.เพือ่ใหร้ะบบการกา้จดัขยะ แบบกระบะเทท้าย เคร่ืองยนต์ดีเซล ,
มูลฝอยมีประสิทธภิาพ ลดผล รถบรรทุกน้้าเอนกประสงค์
กระทบต่อประชาชนและชุมชน

รวม 2 โครงการ 5,800,000
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   4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมพฒันาการท่องเที่ยว และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และพลังงานอยา่งยัง่ยนื
    ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :  ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกฬีา 

    ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ :  ยทุธศาสตร์ที่  5 การพฒันาการบริหารจดัการและอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาที่  4  การพฒันาด้านการท่องเที่ยว บริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงานอยา่งยัง่ยนื











ผ 02/2

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวัดบงึกาฬ ที ่ 1 การยกระดบัการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
 ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตอ้ง ที ่ 1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
           แผนงานเคหะและชมุชน

วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน
1 โครงการกอ่สร้างน้้าประปาผิวดินขนาดใหญ ่

หมู่ที่ 9 ฝายค้าตานา
เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น้้าเพือ่อปุโภค
บริโภค

ขนาด 30 ลบ.ม 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชนร้อยละ 
50 ได้รับประโยชน์

จากโครงการ

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้
น้้าประปาอยา่งทั่วถงึ

อบต.บา้นต้อง

3 โครงการลาดยางแอลฟสัติกทับคอน กรีตจาก
บา้นนายส้าเนา พทุธา - วดัส้าราญนิวาส    หมู่
ที่ 1

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรและแกไ้ขปญัหาถนน

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
600 ม.

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบต.บา้นต้อง

4 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางแอลฟสั เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ จดุเร่ิมต้นสวนนาย 2,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนร้อย สะดวกรวดเร็ว อบต.บา้นต้อง
ติกคอนกรีตสายบา้นโคกกระแซ - คมนาคมสัญจรและแกไ้ขปญัหา ชลชัย ศรีพล -บา้น ละ50ได้รับ ในการคมนาคม
บา้นหว้ยผักขะ ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่ โคกกระแซ ขนาด ประโยชน์จาก และแกไ้ขปญัหา

กวา้ง 6 ม.ยาว โครงการ ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่
700 ม.

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตอ้ง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

ประชาชนร้อยละ 
50 ได้รับประโยชน์

จากโครงการ

ประชาชนได้ใช้น้้าประปา
เพือ่อปุโภคบริโภค

อบต.บา้นต้อง2 โครงการกอ่สร้างน้้าประปาบาดาลขนาดใหญ่
มาก บะปะแกว้ หมู่ที่ 5

เพือ่ใหป้ระชาชนได้ใช้น้้าเพือ่อปุโภค
 – บริโภค

ขนาด 45 บล.ม 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,0003,000,000

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

รวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรและแกไ้ขปญัหา
ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่

หน้า 282 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)



ผ 02/2
วัตถุ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ ประสงค์ (ผลผลิตของ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ ทีจ่ะขอ
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

5 2,750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.บา้นต้อง

6 โครงการกอ่สร้างฝายน้้าล้นหว้นแสนช้างไล่  
หมู่ที่ 4

เพือ่กกัเกบ็น้้าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.บา้นต้อง

7 โครงการกอ่สร้างถนนคสล .สายลานยางสองศิริ 
ถงึ บา้นค้าชมภ ูหมู่ที่ 6

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรและแกไ้ขปญัหาถนน
เปน็หลุมเปน็บอ่

2,750,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.บา้นต้อง

8 โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่เกษตรไร่        
นายยศ นันทา - นายเสมียน พนังาม   หมู่ที่ 6

เพือ่ใหป้ระชาชนเขา้ถงึการบริการ
สาธารณะขัน้พืน้ฐาน

ระยะทาง 1 กม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนได้ใช้ไฟฟา้
อยา่งทั่วถงึ

อบต.บา้นต้อง

9 เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรและแกไ้ขปญัหาถนน
เปน็หลุมเปน็บอ่

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
400 ม.

2,800,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อบต.บา้นต้อง

10 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อบต.บา้นต้อง

รวม 10 โครงการ 26,302,566 20,002,567 20,002,568 20,002,569 20,002,570 

ล้าหว้ยโปง่ดาว หมู่ที่ 7โครงการขดุลอกล้าหว้ยโปง่ดาวต้ังแต่แนวถนน
สายหลัก 3009 ลงไป หมู่ที่ 7

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าส้าหรับการ
เพาะปลูก

โครงการปรับปรุงถนนคสล .เสริมแอสฟสัติก 
สายหน้าบา้นนายณรงค์ มุ่งชู ถงึ            บา้น
นายขุน่แผน แดนจนัทึก หมู่ที่ 6

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.

กวา้ง 20 ม. สันฝายสูง 
1.70 ม.

โครงการกอ่สร้างถนนคสล .สายอนีะอซีิ จาก
แยกถนน รพช.-หนิกอ้นเดียว หมู่ที่ 3

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการ
คมนาคมสัญจรและแกไ้ขปญัหาถนน
เปน็หลุมเปน็บอ่

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
1,000 ม.

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

รวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรและแกไ้ขปญัหา
ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่

รวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรและแกไ้ขปญัหา
ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่

รวดเร็วในการคมนาคม
สัญจรและแกไ้ขปญัหา
ถนนเปน็หลุมเปน็บอ่

ประชาชนได้ใช้น้้าเพือ่ท้า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ประชาชนได้ใช้น้้าเพือ่ท้า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

ประชาชนร้อย ละ
50ได้รับ ประโยชน์

จากโครงการ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
        ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เส้นโนนสามัคคี ม.12          
(ต าบลค าแก้ว) - ซ าบอน ม.6            
(ต าบลเหล่าทอง) ต าบลค าแก้ว        
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,800 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 19,000 ตร.ม.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12)

อบต.ค าแก้ว

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อออง) บ้านดอนเสียด
หมู่ ที่ 4 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่/การ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตขนาดตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด/หน่วยงาน
อื่นๆที่สนับสนุนก าหนด

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ความยาวของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาชนในพื้นที่ต าบลค า
แก้วและนักท่องเที่ยวสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
(ผ่านประชาคมหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4)

อบต.ค าแก้ว

3 โครงการสร้างฝายสปริงเวย์ ห้วยเชียงซูม 
บ้านโนนสามัคคี ม.12 ต าบลค าแก้ว 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเพิ่มการเก็บกักปริมาณ
น้ าได้มากขึ้น

ฝายสปริงเวย์ขนาดตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด/หน่วยงาน
อื่นๆที่สนับสนุนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งน้ าสามารถเก็บกัก
น้ าได้ใช้ประโยชน์ตลอดปี
(ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่ที่ 12)

อบต.ค าแก้ว

หนา้ 284

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นวัดด่านค าพุไปหินเล้า หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยเนียม ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตขนาดตามแบบ
ที่อบต.ก าหนด/หน่วยงาน
อื่นๆที่สนับสนุนก าหนด

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความยาวของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากสถานที่ท่องเที่ยว
เศรษฐกิจในต าบลจะดีขึ้น
สภาพทางการเงินที่คล่องตัว
(ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่ที่ 10)

อบต.ค าแก้ว

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยสงคราม
ขนาดใหญ่ บ้านค าแก้ว ม.7 ต าบลค าแก้ว
 อ าเภอโซ่พิสัย

เพื่อเพิ่มการเก็บกักปริมาณ
น้ าได้มากขึ้น

ฝายน้ าล้น ขนาดตามแบบที่
อบต.ก าหนด/หน่วยงานอื่นๆ
ที่สนับสนุนก าหนด

200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 จ านวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

มีแหล่งน้ าสามารถเก็บกัก
น้ าได้ใช้ประโยชน์ตลอดปี
(ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่ที่ 7/12/5)

อบต.ค าแก้ว

6 โครงการขุดลอกหนองน้ า/แหล่งน้ าภายใน
ต าบลค าแก้ว (หมู่ที่ ๑-๑๓)             
(ตามแผนพัฒนาแหล่งน้ า 5 ปี พ.ศ.
2563-2567)ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้หนองน้ า/แหล่งน้ า มี
ความจุในการกักเก็บน้ า
เพิ่มขึ้น

จ านวน  ๑๓  แห่ง ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ - - - ระยะทางที่ขุดลอก
แต่ละหนองน้ า

หนองน้ า/แหล่งน้ า ได้รับ
การขุดลอกสามารถ กัก
เก็บน้ าได้ใช้ทั้งปี (ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่ที่  ๑-
๑๓)

อบต.ค าแก้ว

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว
หนองบ่อออง หมู่ที่ 4 บ้านดอนเสียด 
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่
ท่องเที่ยวจ านวน 1 แห่ง

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สถานที่ท่องเที่ยว 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับประโยชน์
จากสถานที่ท่อง เที่ยว
เศรษฐกิจในต าบลจะดีขึ้น
สภาพทางการเงินที่คล่องตัว
(ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่ที่ 1-13)

อบต.ค าแก้ว

8 โครงการขุดลอกอ่างห้วยบ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านค าเตาะเลาะ ต าบลค าแก้ว         
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกอ่างห้วยบ้านจ านวน 1
  แห่ง ขนาดตามแบบที่อบต.
ก าหนด/หน่วยงานอื่นๆที่
สนับสนุนก าหนด

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่ขุดลอก บ่อน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่  ๓)

อบต.ค าแก้ว

หนา้ 285

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขุดลอกหนองหวาย หมู่ที่ 4  
บ้านดอนเสียด ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกหนองหวายจ านวน 1 
 แห่ง ขนาดตามแบบที่อบต.
ก าหนด/หน่วยงานอื่นๆที่
สนับสนุนก าหนด

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่ขุดลอก บ่อน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่ 4)

อบต.ค าแก้ว

10 โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์
 อบต.ค าแก้ว หมู่ 12 ต าบลค าแก้ว  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อมีสถานที่ส าหรับประชุม
หรือท ากิจกรรมร่วมกัน

หอประชุม จ านวน ๑ แห่ง 
ขนาดตามแบบที่อบต.
ก าหนด/หน่วยงานอื่นๆที่
สนับสนุนก าหนด

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้รับ
ผลประโยชน์

มีสถานที่ท างานที่เหมาะสม
ในการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน

อบต.ค าแก้ว

11 โครงการขุดลอกหนองผือสาธารณ
ประโยชน์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเค็ง ต าบลค า
แก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้รับ
ผลประโยชน์

หนองน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่  9)

อบต.ค าแก้ว

12 โครงการขุดลอกห้วยช้างน้อยหมู่ที่ 10 
บ้านห้วยเนียม ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้รับ
ผลประโยชน์

หนองน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่  10)

อบต.ค าแก้ว

13 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าน้ าคลอง
เค็ม(จุดบ้านห้วยเนียม อ.โซ่พิสัย -       
บ้านโพนสวรรค์ อ.พรเจริญ) หมู่ที่ 10 
บ้านห้วยเนียม ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
สะพานส าหรับสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

สะพานตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ สะพานจ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนมีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
สะพานที่ได้มาตรฐาน 
(ผ่านประชุมประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10)

อบต.ค าแก้ว

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นรอบหนองโด หมู่ที่ 6        
บ้านหนองโด ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย
 จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ถนน จ านวน 1 สาย ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกปลอดภัย(ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่ที่ 6)

อบต.เหล่าทอง

หนา้ 286

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตรจุดสายค าเตาะเลาะ 
ม.3 ถึงบ้านดอนเสียด ม.4 ต าบลค าแก้ว 
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
767 ครัวเรือน

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกปลอดภัย(ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่ที่ 4)

อบต.เหล่าทอง

16 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อการเกษตร บ้านดอนเสียด ม.4 
 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย           
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีช่องทางในการ
ระบายน้ าเพื่อให้ท า
การเกษตรได้อย่างทั่วถึง

คลองส่งน้ า คสล.เพื่อ
การเกษตรตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
304 ครัวเรือน

สถานทีที่มีรางระบายน้ า
สามารถลดน้ าท่วมขังได้ดี
(ผ่านประชุมประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4)

อบต.หนองพันทา

17 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองเค็ม  
บ้านดอนเสียด ม.4 ต าบลค าแก้ว    
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเพิ่มการเก็บกักปริมาณ
น้ าได้มากขึ้น

ฝายน้ าล้น ขนาดตามแบบที่
อบต.ก าหนด/หน่วยงานอื่นๆ
ที่สนับสนุนก าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
304 ครัวเรือน

มีแหล่งน้ าสามารถเก็บกัก
น้ าได้ใช้ประโยชน์ตลอดปี
(ผ่านการประชุมประชาคม
หมู่ที่ 4)

อบต.หนองพันทา

18 โครงการขุดลอกหนองเอียด(ตอนบน)และ
ประตูน้ าบ๊อคคอนเวิร์ด หมู่ที่ 9         
บ้านโนนเค็ง ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
439 ครัวเรือน

หนองน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่  9)

อบต.หนองพันทา

19 โครงการขุดลอกหนองเอียด(ตอนล่าง)  
หมู่ที่ 9 บ้านโนนเค็ง ต าบลค าแก้ว  
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีความจุในการกัก
เก็บน้ าเพิ่มขึ้น

ขุดลอกขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
439 ครัวเรือน

หนองน้ าได้รับการขุดลอก
สามารถ กักเก็บน้ าได้ใช้ทั้ง
ปี (ผ่านการประชุม
ประชาคมหมู่ที่  9)

อบต.หนองพันทา

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(คสล.) เส้นทาง    บ.โนนค าสอน ม.๑    
(ต.เหล่าทอง)-บ.ห้วยลึก ม.๒              
(ต.เหล่าหนองพันทา) ต.เหล่าทอง         
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. 
ยาว 4,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๒๐,000 ตร.ม.

๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคม บ.โนนค าสอน ม.
 1)

อบต.หนองพันทา

หนา้ 287 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  เส้นทาง บ.โนนค าสอน ม.๑ -            
 บ.คลองทิพย์ ม.2 ต าบลเหล่าทอง       
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. 
ยาว ๒,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑๐,000 ตร.ม.

5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,600,000 ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคม บ.โนนค าสอน ม.
 1)

อบต.หนองพันทา

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  เส้นทาง บ.เหล่าทอง ม.๔               
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย          
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว ๒,000 ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 8,000 ตร.ม.

4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคม บ.เหล่าทอง ม. 
๔)

อบต.หนองพันทา

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  เส้นทาง บ.ทองหลาง ม.๗ - บ.ซ าบอน 
ม.๖ ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว ๓,๕๐๐ ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๑๔,000 ตร.ม.

7,840,000 7,840,000 7,840,000 7,840,000 7,840,000 ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคม บ.ทองหลาง ม. 
๗)

อบต.หนองพันทา

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  เส้นทาง บ.ซ าบอน ม.๖ ต าบลเหล่าทอง
 อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ ม. 
ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา 0.15 
ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๙,000 ตร.ม.

5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 5,040,000 ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน(ผ่าน
ประชาคม บ.ซ าบอน ม. ๖)

อบต.หนองพันทา

หนา้ 288

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นหลังโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย           
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของนักเรียน/
ประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000
เมตร

- 7,500,000 7,500,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่สะดวก สบาย อบต.หนองพันทา

27 โครงการวางท่อขนาดใหญ่ผ่านถนนห้วย
หินต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย      
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นทางระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขัง

วางท่อขนาดใหญ่ผ่านถนน
ห้วยหินจ านวน 1 โครงการ
พร้อมป้ายจ านวน 1 ป้าย

- - 2,000,000 2,000,000 - ร้อยละ 80 ที่อยู่ใน
เขตประปามีน้ าใช้

น้ าไม่ท่วมขัง อบต.หนองพันทา

- -

หนา้ 289

โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์/
พาราเอซี ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 5 เมตรยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร ตามแบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ัง
ป้ายชื่อโครงการ

2,700,000 2,700,000 -

มีถนนสัญจรที่สะดวก สบาย อบต.หนองพันทา

29

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นห้วยลึก-ยางชุม               
ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย          
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4 เมตรยาว 
2,800 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 11,200 ตาราง
เมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท ท1
 - 01 

5,600,000

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อบต.หนองพันทากว้าง 5 เมตรยาว 
1,000 เมตร หนา

 0.05 เมตร

- - 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นแยกจากถนนป่าไร่ - โนนอุดม ไปวัด
ถ้ าพระ ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของนักเรียน/
ประชาชน

ที่ โครงการ

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อบต.หนองพันทา5,600,000 - - - ถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. 

ยาว 2,800 ม.

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 
0.5 เมตร

-

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

วัตถุประสงค์



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หนา้ 290

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อบต.หนองพันทา30 โครงการก่อสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์/
พาราเอซีโนนม่วง - โคกสะอาด         
ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย           
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 5 เมตรยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05 
เมตร ตามแบบคัดลอกจาก
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมติดต้ัง
ป้ายชื่อโครงการ จ านวน 1ป้าย

- -

- 6,825,600 กว้าง 4 เมตรยาว 
3,600 เมตร หนา

 0.05 เมตร

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 2 บ้านห้วยลึกเหนือ 
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 1 บ้านโนนค าสอน 
 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,600 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14,400 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.5 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองพร้อมติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

-

กว้าง 5 เมตรยาว 
1,000 เมตร หนา

 0.05 เมตร

2,700,000 2,700,000 -

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว อบต.หนองพันทา6,825,600 -

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นโนนม่วง - โคกสะอาดไปวัดถ้ าพระ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว2,500
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร

 -  -  - 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่สะดวก สบาย อบต.หนองพันทา

หนา้ 291

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14,800 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พร้อมติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ     จ านวน 1 ป้าย

7,015,200 7,015,200 - - - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดี ประชาชน
พึงพอใจ

อบต.หนองพันทา

- - 6,200,000 6,200,000 กว้าง 4 เมตรยาว 
3,100 เมตร หนา

0.05เมตร

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึกต.
หนองพันทา ถึงหมู่ที่ 10 บ้านยางชุม    
ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี 
จ.หนองคาย

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,100 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 12,400 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองพร้อมติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

- การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 3  บ้านโพนทอง     
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 6  บ้านโนนป่าปาก
 ต.บัวตูม  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

อบต.หนองพันทา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ถึงแยกถนน
สายห้วยลึกไปโนนป่าบาก

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,500เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 14,000 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พร้อมติดต้ังป้าย ชื่อ
โครงการ    จ านวน 1 ป้าย

 -  - 8,750,000 8,750,000  - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.หนองพันทา

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นโนนแก้วน้อย-บัวตูม เข้าสู่แหล่งเกษตร
 เส้นที่ 3

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,600 
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร

 -  - 3,200,000 3,200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่สะดวก สบาย อบต.หนองพันทา

หนา้ 292

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 9  บ้านโนนม่วง      
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 7  บ้านโคกสะอาด
 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,400  เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 13,600  ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมืองพร้อมติดต้ังป้ายชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

6,446,400 6,446,400  -  -  - มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.หนองพันทาร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นบ้านโนนแก้วไปบ้านห้วยลึก

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,800 
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.5 เมตร

 -  -  - 5,600,000 5,600,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่สะดวก สบาย อบต.หนองพันทา

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านป่าไร่ไปบ้านโนนแก้ว

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
4,600เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 18,400 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พร้อมติดต้ังป้าย ชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

 - 11,500,000 11,500,000  -  - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.หนองพันทา

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยลึกเหนือ - โนนค าสอนไป      
หนองแวงใน

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
2,000เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
 ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ
 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พร้อมติดต้ังป้าย ชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

 -  -  - 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.หนองพันทา

หนา้ 293 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพนทอง - โนนค าสอน(ระหว่างต าบล)

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,000เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือ พื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 12,000 ตาราง
เมตร ลงไหล่ทางลูกรังเฉล่ีย
ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ
คัดลอกจากแบบมาตรฐาน
ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พร้อมติดต้ังป้าย ชื่อ
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

 -  -  - 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.โซ่

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แยกจากโนนแก้ว – ป่าไร่ไป บ้านนาดง

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 ม.ยาว 
1,000 ม. หนา 0.15 ม.หรือ
 พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
4,000 ตาราง ม. ลงไหล่ทาง
ลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.50 ม. 
ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย 
ชื่อโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 -  -  - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.ศรีชมภู

หนา้ 294 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระหว่างต าบลหมู่ที่ 3  บ้านโพนทอง     
ต.หนองพันทาถึงหมู่ที่ 1 บ้านโนนค าสอน
 ต.เหล่าทอง อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 
950 ม. หนา 0.15 เมตร
หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 3,800  ตาราง ม. ลงไหล่
ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.50 
ม. ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1 ป้าย

1,900,000 1,900,000  -  -  - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.ศรีชมภู

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยลึกเหนือ-โนนค าสอน ไป      
บ้านโพนทอง

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ความกว้าง 4.00 ม. ยาว 
3,700 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือ พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
 14,800 ตาราง ม. ลงไหล่
ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.50 
ม. ตามแบบคัดลอกจากแบบ
มาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พร้อมติดต้ังป้าย 
ชื่อโครงการ จ านวน 1 ป้าย

7,400,000  -  -  -  - ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีถนนสัญจรที่ดีประชาชน
พึงพอใจ

อบต.ศรีชมภู

หนา้ 295

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยอีเลิศ   
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ จ านวน
 1  ป้าย

 - 600,000 600,000  -  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ถ้ าเจริญ

47 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยนาฮี    
หมู่ที่ 5 บ้านหนองนาค า

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ จ านวน
 1  ป้าย

 -  - 600,000 600,000  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู

หนา้ 296

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู600,000  -  -  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

45 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยกระมัน
ตอนบน หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง       
ต าบลหนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ จ านวน
 1  ป้าย

600,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเค็ม    
หมู่ที่ 6 บ้านหนองพันทา

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตรพร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ         
 จ านวน 1  ป้าย

 -  -  - 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู

49 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.       
ห้วยผ้ึงตอนล่าง หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 
กว้าง 12 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1  ป้าย

600,000 600,000  -  -  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู

50 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น              
ห้วยเค็มตอนกลาง หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 
กว้าง 12 ม.พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1  ป้าย

 - 600,000 600,000  -  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู

51 โครงการก่อสร้างท านบ เปิด - ปิด     
คลองเลิงเค้าหมู่ที 11  บ้านพัฒนาพร

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การสัญจรของประชาชน

ก่อสร้างตามแบบกรม
ชลประทานก าหนด พร้อม
ติดต้ังป้ายโครงการ          
จ านวน 1 ป้าย

 -  - 600,000 600,000  - ร้อยละ 80 ความ
พึงพอใจของผู้ใช้

ประโยชน์

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.ศรีชมภู

หนา้ 297

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล า
ห้วยเค็ม หมู่ที่ 8 บ้านป่าไร่

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร

ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 10 
ม. ลึก 6 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 ขนาด กว้าง 12 
เมตร ยาว 10 

เมตร ลึก 6 เมตร

ประชาชนในพื้นที่มีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

53 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นเลิงเค้า      
หมู่ที่ 11 บ้านพัฒนาพร

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 
กว้าง 12 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1  ป้าย

600,000 600,000  -  -  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

54 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยอีเลิศ   
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตรพร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ จ านวน
 1  ป้าย

 -  - 600,000 600,000  - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

55 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยดอกไม้ 
หมู่ที่ 12 บ้านโนนแก้วน้อย

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข 2527  ขนาดสันฝายสูง 
1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 
เมตร กว้าง 12 เมตร พร้อม
ติดต้ังป้ายชื่อโครงการ จ านวน
 1  ป้าย

 -  -  - 600,000 600,000 สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

56 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้าน
โพนทอง หมู่ที่ 3 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย
 จ.บึงกาฬ *ล าดับที่ 23

เพื่อให้ประชาชน  มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึงมีน้ าใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่แบบกรมทรัพยากร
น้ าแบบตามกรมทรัพยากรน้ า

4,000,000 4,000,000  -  -  - ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร ที่มีน้ าใช้

เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ

เกษตรกรมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

หนา้ 298

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยนาฮี     
หมู่ที่ 10 บ้านโนนโพธิ์ศรี

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ าล้นตามแบบ 
มข2527 ขนาดสันฝายสูง 
1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. 
กว้าง 12 ม. พร้อมติดต้ังป้าย
ชื่อโครงการ จ านวน 1 ป้าย

600,000 600,000 - - - สันฝายสูง 1.50 ม.
 ผนังข้างสูง 3 ม. 

กว้าง 12 ม.

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

๕๙ โครงกก่อสร้างถนน คสล.ที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา ภายในต าบลโซ่

เพื่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชนให้มีความสะดวก
สะบายและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ถนน คสล. ก.5 ม. ย.10 
ก.ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล
ทางข้างละ .50 ม.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
 อบต.โซ่ 1 สายทาง

ประชาชนทีสัญจรไป-มา
ได้รับความสะดวกสะบาย
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เซ่ือมระหว่าง
รอยต่อ ต.โซ่ ม1,2 - ต.เหล่าทอง - ต.ค า
แก้ว-ต.หนองพันทา

เพื่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชนให้มีความสะดวก
สะบายและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ถนน คสล. ก.5 ม. ย.7 ก.ม.
หนา 0.15 ม.พร้อมไหลทาง
ข้างละ .50 ม.

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานตามแบบ
 อบต.โซ่ 3 สายทาง

ประชาชนทีสัญจรไป-มา
ได้รับความสะดวกสะบาย
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หนา้ 299

-

57 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 ต.หนองพันทา
 อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ*ล าดับที่ 13

เพื่อให้ประชาชน มีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ่แบบกรมทรัพยากร
น้ าแบบตามกรมทรัพยากรน้ า

ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ าใช้

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

มีน้ าอุปโภคบริโภค อย่าง
ทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

กองช่าง/
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น-

5,000,000 5,000,000

-



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน
 คสล.ม.9 ถ้ าเต่า

เพื่อการสัญจรไปมาของ
ประชาชนให้มีความสะดวก
สะบายและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กส./ปป./ซซ.ถนน คสล. ก.5 
ม. ย.5 ก.ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมไหลทางข้างละ .50 ม.

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กส./ปป./ซซ.ถนน 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน
ตามแบบ อบต.โซ่ 

1 สายทาง

ประชาชนทีสัญจรไป-มา
ได้รับความสะดวกสะบาย
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายไกล เพียเอีย ถึง วัดใหม่ไกล 
เพียเอีย ถึง วัดใหม่เมืองทอง หมู่ที่ 10 
ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีถนนได้มาตรฐาน
ส าหรับการสัญจร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนได้มาตรฐาน
ส าหรับการสัญจร

มีถนนได้มาตรฐานส าหรับ
การสัญจร

อบจ./
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน
เกี่ยวข้อง

64 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้านขี้เหล็กน้อย 
หมู่ที่ 7 - บ้านโคกกลางต าบลศรีชมพู

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
ขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 - บ้าน
โคกกลาง ต าบลศรีชมภู 
(ขนาด 5 x 3,000 เมตร)

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000.00 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น      
บ้านถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 - บ้านโคกกลาง 
ต าบลศรีชมพู

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น บ้าน
ถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 - บ้านโคก
กลาง ต าบลศรีชมพู (ขนาด 4
 x 2,000 เมตร)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นทาง
บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 - บ้านห้วยสะอาด 
หมู่ที่ 9

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านศรี
นาวา - บ้านห้วยสะอาด 
(ขนาด 8 x 5,000 เมตร)

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

หนา้ 300

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านถ้ า
เจริญ หมู่ 1 - บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
(ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 4
 x 4,000.00 ม. หนา.0.15
 ม.)

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง,
หน่วยงานอื่น

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางอ่าง
เก็บน้ าห้วยเกิ้ง หมู่ 1 - บ้านโนนสวาง หมู่
 3

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
(ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
5,000.00 ม. หนา.0.15 ม.)

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง,
หน่วยงานอื่น

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง    
บ้านศรีนาวา - บ้านนางวงสุ่ม

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
(ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว
5,000.00 ม. หนา .0.15 ม.)

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง   
บ้านศรีนาวา - บ้านโคกกระแช

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
(ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000.00 ม. หนา .0.15 ม.)

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

71 โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง

ประชาชนได้มีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างพอเพียง

ก่อสร้างระบบประปาขนาด
ใหญ่ ก าลังผลิต 10 ลบ.ม./
ชม. หมู่ 2

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้

เพียงพอเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก       
บ้านนายอภิรัฐ สุ่มสา บ้านห้วยสะอาด 
หมู่ที่ 4 ไปโนนเดช บ้านถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
(ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 4
 x 5,000.00 ม. หนา .0.15
 ม.)

14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

หนา้ 301

ที่ โครงการ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก      
บ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 - ห้วยอีไฮ      
นายค าไพร ผ่านชมภู

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 4 x 
2,000.00 ม.หนา .0.15 ม.)

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้น จาก 
ทางหลวงชนบท 511 ทางไปหนองกระ
แสนถึงคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหินดาน
 หมู่ที่ 9

ประชาชนมีถนนภายใน
หมู่บ้านในการสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. (ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 4 x 
2,800.00 ม.หนา .0.15 ม.)

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้
สัญจรมีความพึง

พอใจ

มีเส้นทางในการสัญจรไป
มาที่สะดวกปลอดภัย

กองช่าง, 
หน่วยงานอื่น

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
ต าบลสาย บ.โนนประเสริฐ ม.5 ต.ศรีชมภู
 อ.โซ่พิสัย - บ.สันทวี ม.1 ต.หนองเข็ง    
อ.เมืองบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว720 เมตร

1,836,000  - 1,836,000  - 1,836,000 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบที่

ก าหนด

ราษฎรมีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ต าบลสาย บ.โนนประเสริฐ ม.5 ต.ศรีชมภู
 อ.โซ่พิสัย - บ.คลองเค็ม ม.6 ต.หนองเลิง
 อ.เมืองบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว1,320 เมตร

 - 3,366,000  - 3,366,000  - ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบที่

ก าหนด

ราษฎรมีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหว่าง
ต าบลสาย บ.โคกกลาง ม.6 ต.ศรีชมภู    
 อ.โซ่พิสัย - บ.ถ้ าเจริญ ม.1 ต.ถ้ าเจริญ   
อ.โซ่พิสัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 1,520 เมตร

3,100,000  - 3,100,000  - 3,100,000 ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบที่

ก าหนด

ราษฎรมีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
ต าบลสาย บ.โนนงาม ม.15 ต.ศรีชมภู    
อ.โซ่พิสัย - บ.ทุ่งรวงทอง ม.9 ต.โนนศิลา
 อ.ปากคาด

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 3,400 เมตร

8,670,000  - 8,670,000  -  - ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบที่

ก าหนด

ราษฎรมีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านสาย บ.ค าไผ่ ม.3 - บ.โนน
ประเสริฐ ม.5 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางใน
การสัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 3,900 เมตร

 - ๗,๙๕๖,๐๐๐  -  - ๗,๙๕๖,๐๐๐ ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแบบที่

ก าหนด

ราษฎรมีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

หนา้ 302

ที่

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองโด-บ้านท่าเรือ        
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนขนาดตามแบบและ
ข้อก าหนดของอบต.

๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ๕,๗๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. จ านวน
 1 สาย

ประชาชนมีถนนเพื่อใช้ใน
การสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกปลอดภัย(ผ่านการ
ประชุมประชาคมหมู่ที่ 6,5)

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 80 โครงการ 541,427,600 558,769,200 514,416,000 508,176,000 504,277,600

หนา้ 303

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
        ๑.1 แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกล าห้วยลึกตอนล่าง หมู่ที่ 
2 บ้านห้วยลึกเหนือ *ล าดับที่ 15

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000
ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ าใช้

มีน้ าอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึง

อบต.บัวตูม

2 โครงการขุดล าห้วยถ้ าพระหนองนาแฝก 
หมู่ที่ 9 บ้านโนนม่วง *ล าดับที่ 12

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรใช้อย่างทั่วถึง

ขุดลอกปริมาณดินขุด 6,720
 ลบ.ม พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

 -  -  - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของผู้ที่
ใช้น้ าในการเกษตร

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

อบต.บัวตูม

3 โครงการขุดลอกห้วยไม้ซอด หมู่ที่ 2  
บ้านห้วยลึกเหนือ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกปริมาณดินขุด 4,000
 ลบ.มพร้อมติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย

1,000,000 1,000,000  -  -  - ร้อยละ 100 ที่อยู่
ในเขตประปามีน้ าใช้

เกษตรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ อบต.บัวตูม

๔ โครงการขุดลอกหนองกะซะ หมู่ที่ 3 
ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อใช้ส าหรับการท าการเกษตรขุดลอกหนองกะซะ พื้นที่ 15 
ไร่ ลึกเฉล่ีย 3 เมตร พร้อมท า
คันดินรอบหนอง

๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ หนองกะซะได้รับ
การขุดลอก

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับท าการเกษตรและ
เพิ่มผลผลิต

อบต.บัวตูม

๕ โครงการขุดลอกห้วยเหวหมู่ที่ 5         
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อใช้ส าหรับการท าการเกษตรขุดลอกห้วยเหว ลึกเฉล่ีย 3 
เมตร

๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ๑,๖๒๐,๐๐๐ ห้วยเหวได้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับท าการเกษตรและ
เพิ่มผลผลิต

อบต.บัวตูม

๖ โครงการขุดลอกห้วยผ้ึงหมู่ที่ 4       
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อใช้ส าหรับการท า
การเกษตร

ขุดลอกห้วยผ้ึง ยาว 1,500 
เมตร ตามที่ อบต. ก าหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ห้วยผ้ึงได้รับการ
ขุดลอก

มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร อบต.บัวตูม

รวม 6 โครงการ 9,120,000 9,120,000 8,120,000 9,120,000 9,120,000
หนา้ 304

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                                                     อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
        ๑.2 แผนงานเคหะชุมชน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสองข้าง
ทางถนนสายโนนเค็ง-นางงวงสุ่ม       
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลา
กลางคืนสะดวกการสัญจรไป
มา

ขยายเขตไฟฟ้าขนาดตามแบบ
 อบต.ก าหนด/และการไฟฟ้า
ส ารวจ

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่มีแสง
สว่างสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืนได้ปลอดภัย(ผ่าน
การประชุมประชา คม หมู่
ที่ 3,9)

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมลง
หม้อแปลงขนาดใหญ่ บ้านดอนเสียด ม.4 
ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้มีแสงสว่างในเวลา
กลางคืนสะดวกการสัญจรไป
มา

ขนาดเขตไฟฟ้าขนาดตามแบบ
 อบต.ก าหนด/และการไฟฟ้า
ส ารวจ

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่มีแสง
สว่างสัญจรไปมาในเวลา
กลางคืนได้ปลอดภัย(ผ่าน
การประชุมประชา คม หมู่
ที่ 1-13)

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 2 โครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

หนา้ 305

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                                                     อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI)
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขตลอดจนอยุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาของท้องถ่ิน
      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
บ้านค าเตาะเลาะ แบบ สถ.ศพด.3      
(ไม่ตอกเสาเข็ม)

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ใช้
อบรมเล้ียงดูจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กนักเรียนมีสถานศึกษาไว้
จัดการศึกษา จ านวน ๑  แห่ง

2,806,000 2,806,000 2,806,000 2,806,000 2,806,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 1 แห่ง

มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๒ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
บ้านค าแก้วแบบ สถ.ศพด.2              
(ไม่ตอกเสาเข็ม)

เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ใช้
อบรมเล้ียงดูจัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กนักเรียนมีสถานศึกษาไว้
จัดการศึกษา จ านวน ๑  แห่ง

1,374,000 1,374,000 1,374,000 1,374,000 1,374,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จ านวน 1 แห่ง

มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 2 โครงการ 4,180,000 4,180,000 4,180,000 4,180,000 4,180,000

หนา้ 306

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ินและกีฬา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
                                                                                                                                    อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

ที่
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   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ินและกีฬา
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขตลอดจนอยุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภมูิปญัญาของท้องถ่ิน

      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณ ีภมูิปญัญาท้องถ่ิน 
        2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ณ บริเวณ
หนองบ่ออง ม.4 ต าบลค าแก้ว        
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อเป็นก่อสร้างลานกีฬาที่
ได้มาตรฐานตามหลักสากล
สามารถรองรับการจัดการ
แข่งขันกีฬาทั้งระดับต าบล
อ าเภอและจังหวัดได้

สนามกีฬาตามแบบและขนาด
ที่อบต.ก าหนด

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 สนามกีฬาระดับ
ต าบลจ านวน 1 

แห่ง

มีสนามกีฬาที่สามารถ
รองรับการจัดการแข่งขัน
กีฬาทั้งระดับต าบลอ าเภอ
และจังหวัดได้

อบจ./กรม
ส่งเสริมฯ/

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/หน่วยงาน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รวม 1 โครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

หนา้ 307

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)
    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

                                                                                                                                    อ้าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

    รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

แผนงาน 4.2  :  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหน้า 
ธกส.สู่แหล่งท่องเที่ยวหาดค าสมบูรณ์

5,000,000 ขนาดพื้นที่ที่ท าการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสาม
แยกโรงเรียนบึงของหลงวิทยา ถึง ถนน
ศาลาขนาบบึง

831,775 ประชาชนมีความปลอดภัย

บ้านดอนกลาง งบเทศบาล ในการสัญจร

เงินอุดหนุน

9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000 9,400,000

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

หนา้ 308 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

3 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 ตามแนวถนนหลวงชนบท นพ 5037
 บ้านโพธิ์หมากแข้ง ถึงบ้านบัวโคก

เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ
ส าหรับขยายเขตไฟฟ้า

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตาม
แนวถนนทางหลวงชนบท  นพ
 5037ระยะทาง 4.7 กม. 
จ านวน 188 ต้น (ตามแบบ

กรมทางหลวงชนบท)

จ านวนจุดติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   เทศบาลต้าบลบงึโขงหลง   อ้าเภอบงึโขงหลง  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม การท่องเที่ยว และกีฬา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ชุมชนมีสถานที่ส าหรับใช้
ในการจัดกิจกรรมมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

2 เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว

 343 เมตร  มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,715 พร้อมลงดินลูกรัง

ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร

- - - - ร้อยละถนนที่ได้รับ
การพัฒนา

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

1 เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดความสวยงาม
 และท าให้การสัญจรปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นถนน
ส าหรับเดินวิ่งออกก าลังกาย 

และใช้ในการสัญจรของประขา
ชน (ตามแบบเทศบาลก าหนด)

- - - -
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เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000

งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย

งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน

งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน

งบเทศบาล
 เงินอุดหนุน

งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน

งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน

ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวม 6 โครงการ 38,831,775 33,000,000 33,000,000 33,000,000 33,000,000

หนา้ 309 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

จ านวนจุดติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

การจัดเก็บขยะในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหล ไม่
มีขยะมูลฝอยตกค้าง ไม่
เกิดปัญหากล่ินเหม็น

   เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 หลวงชนบท บก 3005 จากสามแยก
บ้านดงสว่างถึงสถานที่ท่องเที่ยวน้ าตก
ตาดกินรี

เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ
ส าหรับขยายเขตไฟฟ้า

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตาม
แนวถนนทางหลวงชนบท  บก
 3005ระยะทาง 7.3 กม. 
จ านวน 293 ต้น (ตามแบบ

กรมทางหลวงชนบท)

จ านวนจุดติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
 หลวงชนบท บก 4011 จากสามแยก
ต้นยางใหญ่ถึงโสกขี้ควาย

เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณ
ส าหรับขยายเขตไฟฟ้า

ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่างตาม
แนวถนนทางหลวงชนบท  บก
 4011ระยะทาง 3.3 กม. 
จ านวน 132 ต้น (ตามแบบ

กรมทางหลวงชนบท)

6 โครงการจัดซ้ือรถขยะแบบอัดท้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
ในพื้นที่เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง

จัดซ้ือรถขยะแบบอัตท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อย 6,000 ซีซี
 จ านวน 1 คัน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมผิวทางด้วย       
แอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านท่าสีไค

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย

สายทาง บก.ถ. 25-002    
(ท่าสีไค-โนนสมบูรณ์) ผิว

จราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา
 0.08 เมตร (รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ 

อบต.ก าหนด) พร้อมป้าย
โครงการตามแบบมาตรฐาน 

จ านวน 1 ป้าย

- - 10,536,000 - - ความยาวของถนนได้
ก าหนด

ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตล่ิงพัง    
ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านดงบังใต้

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินบริเวณตล่ิงห้วยใหญ่ 
และสามารถเป็นแนวกั้นเขต
ห้วยได้ชัดเจน สามารถเก็บ
กักน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง 
ห้วยใหญ่ ยาว 100.00 เมตร

 ตามแบบ  อบต.ก าหนด

- - 12,000,000 - - ความยาวของเขื่อน ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินบริเวณตล่ิงห้วย
ใหญ่ได้ และเป็นแนวกั้น
เขตห้วยชัดเจน

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง

หนา้ 310 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ตวัชี้วัด  (KPI)

องค์การบริหารส่วนต้าบลดงบงั อ้าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง
ริมแม่น้ าโขง หมู่ที่ 11 บ้านท่าสีไคเหนือ

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของตล่ิงและปรับ
ทัศนียภาพให้สวยงามเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ริมแม่
น้ าโขง และลดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน คุกคามต่อความ
ปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
ของคนและชุมชนริมฝ่ังแม่น้ า
โขง

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพังริม
แม่น้ าโขง หมู่ที่ 11 บ้านท่าสี
ไคเหนือ ความยาว 450.00 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด) พร้อม

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
จ านวน 1 ป้าย

- - 45,000,000 - - เขื่อนป้องกันตล่ิงพังที่
ได้มาตรฐาน

มีการป้องกันการกัดเซาะ
พังทลายของตล่ิงและมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม
เหมาะแก่การท่องเที่ยวริม
แม่น้ าโขง และลดความ
เสียหายทรัพย์สิน คุกคาม
ต่อความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตของคนและ
ชุมชนริมฝ่ังแม่น้ าโขงต่อ
ความปลอดภัยและ
คุณภาพชีวิตของคนและ
ชุมชนริมฝ่ังแม่น้ าโขง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง

4 โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเหล่าหลวง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคม ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

สายทาง บก.ถ 25-003   
(ถนนสองเหล่า) เสริมผิวจรจร
กว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 440.00 เมตร หนา 

0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,520 ตารางเมตร 

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.ก าหนด)

- - - - 2,191,800 ความยาวของถนน ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง

หนา้ 311

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยใหญ่ 
หมู่ที่ 4 บ้านดงโทน

เพื่อความสะดวกในการสัญจร
ไปมาและการขนย้ายผลผลิต
ทางการเกษตรของประชาชน

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 5 เมตร
 ยาว 15 เมตร (รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด) พร้อมป้าย

ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย

- - - 2,000,000 - สะพานมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และสามารถขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวกมากขึ้น

อบจ.บก., กรม
โยธาธิการฯ, 
กรมทรัพย์ฯ,
กรมส่งเสริมฯ

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดงบัง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

สายทาง บึงกาฬ-นครพนม 
ซอย 3 (ข้างปั้มน้ ามัน-บ้าน
โนนสวาท) ผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 2,450.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.5 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) พร้อม
ป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

- - - - 6,976,800 ความยาวของถนน ประชาชนมีถนนใช้ใน
คมนาคมได้อย่างรวด
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง

รวม 6 โครงการ 0 0 67,536,000 2,000,000 9,168,600

หนา้ 312

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ตวัชี้วัด  (KPI)โครงการ วัตถุประสงค์ที่

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณที่มา
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ก.ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถดา้นการค้าและการลงทุน ทั้งในและตา่งประเทศ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดอกค้าที่ 1 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา  (การพัฒนาดา้นก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า ระบบไฟฟ้า และระบบประปา)

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เพื่อปรับปรุงให้สวยงามและ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

รองรับนักท่องเที่ยว

2 กว้าง 5 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ยาว 6,000 เมตร
 

3 กว้าง 5 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

ยาว 8,000 เมตร
 

หนา้ 313 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
สร้างรายได้

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร

ตวัชี้วัด  (KPI)

ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ถนนมีมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย
แอลฟัลติก จาก ถนนสาย 212 เส้น
หน้า อบต. – บ.บ่อพนา ต าบลโสกก่าม
 อ.เซกา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ปูทับด้วย
แอลฟัลติก จาก บ.หนองแสง   ม.11  
ถึง น้ าตกลานดอกเงินภูวัว ถึง       
บ้านโนนสา ม.5

การสัญจรมีความสะดวกมาก
ขึ้น และสามารถขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวก และ การเดินทาง
เที่ยวชม น้ าตกสะดวกมากขึ้น

การสัญจรมีความสะดวกมาก
ขึ้น และสามารถขนย้าย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวก และ การเดินทาง
เที่ยวชม น้ าตกสะดวกมากขึ้น

ปรับปรุงบริเวณริมแม่น้ าโขง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ร้อยละของพื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามริม  
แม่น้ าโขง บริเวณจุดชมบั้งพญานาค 
เขตต าบลท่าดอกค า
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เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างบริเวณ 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

ส่ีแยกเพื่อให้ประชาชนเดินทาง

สะดวกเวลากลางคืนก่อนให้

เกิดความปลอดภัยมากขึ้น

5 โครงการติดต้ังไฟฟ้า แสงสว่าง
สาธารณะตามแนวถนนทางหลวง
ชนบทสาย 212 ตามส่ีแยกต่างๆใน
เขตต าบลท่าดอกค า

ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างบริเวณ
ส่ีแยกเพื่อให้ประชาชน
เดินทางสะดวกเวลากลางคืน
ก่อนให้เกิดความปลอดภัย
มากขึ้น

ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างตามถนน
สาธารณะ

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนจุดที่ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

6 โครงการขุดลอกห้วยนาโคกและ
ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เป็นแหล่งน้ าใช้ที่ได้
มาตราฐานและกักเก็บน้ าได้
มากยิ่งขึ้น

พื้นที่ 400 ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสถานที่ท่องเที่ยว
และแหล่งน้ าสะอาด

ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ประชาชนนักท่องเที่ยวมี
สถานที่ท่องเที่ยว,สร้าง
รายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

7 กว้าง 9 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความสะดวกในการ

ยาว 60 เมตร สัญจรและปลอดภัยมากขึ้น

8 กว้าง 9 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชนมีความสะดวกในการ

ยาว 60 เมตร สัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รวม 8 โครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000

หนา้ 314 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

เพื่อให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวกมาก
ขึ้น

สะพานที่ได้
มาตราฐานเพิ่มขึ้น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่า

ดอกค า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอ

เพื่อให้การสัญจรไปมาของ
ประชาชนมีความสะดวกมาก
ขึ้น

สะพานที่ได้
มาตราฐานเพิ่มขึ้น

ติดต้ังโคมไฟส่องสว่างตามถนน
สาธารณะ

โครงการติดต้ังไฟฟ้ส่องสว่างสาธารณะ
จาก บริเวณส่ีแยกป้อมต ารวจ เส้นหน้า
 อบต. – ถึงบ้าน หนองแสง ม.11
ระยะทาง 3 กม.

โครงการก่อสร้างสะพาน  ห้วยนาโคก 
 ม.1  ต.ท่าดอกค า

โครงการก่อสร้างสะพาน ห้วยหนิง ม.2
  - บ้านฝอยลม

จ านวนจุดที่ติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
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    ๑.๑ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย ขนาด กว้าง 5 ม. 11,000,000 11,000,000

โนนจ าปาทอง–นาสามัคคี             
(อ.นาทม จ.นครพนม)                
บ้านโนนจ าปาทอง ม.10

ยาว 4,200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 26,000 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม. 9,958,000 9,958,000 9,958,000 9,958,000 9,958,000

ยาว 3,830 ม.  หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 19,150 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม. 9,958,000 9,958,000 9,958,000

ยาว 3,880 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 19,400 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 500 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 2,500 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 1,200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,500 ตร.ม.

หนา้ 315

โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย       
วัดเทพเนรมิต บ้านนาอ่าง  ม.5

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  สาย      
บ้านบัวโคก ม.4 –โคกนกแกง       
บ้านหนองสิม ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบัวโคก ม.4 –โคกนกแกง ม.9

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6-๒๕70)
ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต้าบลโพธิ์หมากแข้ง ที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถดา้นการค้าและการลงทุน ทั้งในและตา่งประเทศ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล          
สายวัดถ้ าชัยมงคล เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ านาคา บ้านดงสว่าง  ม.6

2

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

1

ที่ ตวัชี้วัด  (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,560,000 1,560,000  -  - 

1,300,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

5

 -  - 

 -  -  - 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด กว้างเฉล่ีย
1-1.50 ม.

ยาวรวม 3,250 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,875 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 6 ม.
ยาว 1,620 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,720 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างสะพาน ขนาด กว้าง 10 ม.
ข้ามล าห้วยพ่น บ้านหนองสิม  ม.9 ยาว 24 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่

น้อยกว่า 240 ตร.ม.

ขนาด กว้างเฉล่ีย 1-2 ม.
ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

หนา้ 316

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

3,500,000 3,500,000 3,500,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

3,500,000 3,500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

1,680,000 1,680,000  - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล (ขยายผิว
จราจร) สายบ้านบัวโคกใต้ ม.8 –  
บ้านนาสาร ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

2,612,000 2,612,000  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย      
บ้านหนองสิม ม.9 – โคกนกแกง  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,680,000  - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

9 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

10 โครงการปรับปรุงถนน คสล         
(ขยายผิวจราจร) สายน้ าตกตาดวิมาน
ทิพย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

2,330,000 2,330,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบัวโคก - นาดี              
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14

ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 4,250
 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมี

พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
21,250 ตร.ม.



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 3,000 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้าง 
ตามสภาพพื้นที่ พร้อมปรับ

เกล่ียให้เรียบร้อยตลอดความ
ยาว

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 2,400 ม. หนาเฉล่ีย 

0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 13,000 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 7 ม.
ยาว 1,070 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 7,490 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 1.50 ม.
ยาวรวม 1,070 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 1,605 ตร.ม.
หนา้ 317

ผ 02/2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายห้วยค า บ้านโนนสวรรค์ ม.3

6,240,000 6,240,000 6,240,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

6,240,000 6,240,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายเสาห้า
 บ้านโนนหนามแท่ง ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

8,840,000 8,840,000 8,840,000 8,840,000 8,840,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

11 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

936,000  -  -  -  - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

โครงการก่อสร้างถนน คสล สาย    
บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1 – บ้านดอน
กลาง ม.1 ต.บึงโขงหลง

ขนาด กว้าง 5 ม.  ยาว 450 
ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. พร้อม
ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

 - 1,800,000 1,800,000

15 โครงการปรับปรุงถนน คสล            
(ขยายผิวจราจร) สายบ้านโนนสวรรค์ 
ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 - 8,882,750 8,882,750  -  - 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล สาย     
บ้านสายบ้านโนนสวรรค์ ม.3          
(ปูทับด้วยแอสฟัลติก)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

 -  - 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น



เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 450 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 2,250 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 1,900 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 16,250 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 7-8 ม.
ยาวรวม 3,250 ม. หนาเฉล่ีย
 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 16,000 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 2,000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 6 ม.
ยาว 4,200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 6 ม.
ยาว 1,620 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,720 ตร.ม.

หนา้ 318

ผ 02/2

(ผลผลิตของโครงการ)

1,248,000 1,248,000 1,248,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

19 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลูกรัง
สายข้างวัดถ้ าแคน บ้านดงชมภู ม.7

ที่

20 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 
โนนจ าปาทอง–นาสามัคคี (อ.นาทม  
จ.นครพนม) บ้านโนนจ าปาทอง ม.10

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
แล้ง บ้านดงชมภู ม.7  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายตาดวิมานทิพย์เข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ านาคา บ้านดงสว่าง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,248,000 1,248,000

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล ปูทับด้วย
แอสฟัลติก บ้านบัวโคกใต้ ม.8 –    
บ้านนาสาร ม.12  

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย   
หนองสิม ม.9  

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง



เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 1,800 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

ขนาด กว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

24 โครงการปรับปรุงถนน คสล           
(ปูทับแอสฟัลติก) สายน้ าตกตาด   
วิมานทิพย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ขนาด กว้างเฉล่ีย 7-8 ม. ยาว
 1,480 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 8,880 ตร.ม.

 -  - 3,108,000 2,680,000  - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

สะพาน คสล.

กว้าง 9 ม. ยาว 60 ม. หรือมี
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 540

 ตร.ม.

กว้าง ๕.00 ม.
ยาว 800 ม.

หนา 0.๐5 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.

ม.
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องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

๙,๐๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,00026 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน 
คสล. ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก สาย บ้าน
บัวโคก ม.4 – บ้านหนองบัวงาม ม.15 
       ต.โพธิ์หมากแข้ง (ถนนเชื่อมต่อ   
     ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโนนจ าปาทอง - ห้วยเสือเต้น
 ต.เซกา

23 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

2,080,000 2,080,000

(ผลผลิตของโครงการ)

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย      
วัดห้วยลาดโดน บ้านโนนชมภู ม.13

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

2,080,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

2,080,000 2,080,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐

1,600,000

25 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.      
ห้วยน้ าเมา ม.14 บ้านบัวโคกใหม่     
 ต.โพธิ์หมากแข้ง ถนนเชื่อมต่อ         
ต.หนองซน อ.นาทม จ.นครพนม

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง



เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว้าง ๕.00 ม.
ยาว ๑,๐00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.

ม.

กว้าง ๕.00 ม.
ยาว ๑,๐00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.

ม.

กว้าง ๕.00 ม.
ยาว ๑,๐00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.

ม.

กว้าง ๖-๘ ม.
ยาว ๘,๐00 ม.

หนา 0.๐5 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 64,000 

ตร.ม.

หนา้ 320
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ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ตวัชี้วัด  (KPI)

920,000 920,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง         
บ้านบัวโคกใหม่ ต.โพธิ์หมากแข้ง 
เชื่อมบ้านเหล่าส้มปอย อ.นาทม

โครงการปรับปรุงเสริมดินลูกรังถนน
สายบัวโคกใหม่ ม.14  - ต.นาทม     
จ.นครพนม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ขนาด กว้าง 5 ม.  ยาว 
1,600 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

920,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
บ้านโนนชมพู ม.13 ต.โพธิ์หมากแข้ง 
ถนนเชื่อมต่อ บ้านทรายทอง          
ต.บึงโขงหลง

27 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

920,000 920,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง           
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ต.โพธิ์หมากแข้ง
 ถนนเชื่อมต่อ บ้านโนนสวรรค์          
  ต.บึงโขงหลง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

29 ก่อสร้างถนน คสล บ้านใหม่ภูเจริญ   
ม.16 ต.โพธิ์หมากแข้ง ถนนเชื่อมต่อ 
บ้านโนนสวรรค์ ต.บึงโขงหลง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐

31



เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด 2.10 x 210 ม.
ยาว 8 ม.

จ านวน 4 ช่อง ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านโนนศิลา ม.๑๑

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านนาอ่าง ม.5

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านนาสาร ม.๑2

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านบัวโคก ม.4

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านหนองบัวงาม ม.๑5

หนา้ 321
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800,000 800,000 800,000

จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

800,000

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

33 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,00035 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

800,000 800,000 800,000 800,000

34 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000

32 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม      
ห้วยน้ าเมา บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.1

เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

- 2,800,000 - - -

ที่

36 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

37 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง



เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านโพธิ์หมากแข้ง ม.๑

โครงการปรับปรุงระบบประปา

บ้านโนนจ าปาทอง ม.๑0

โครงการขุดลอก ล าห้วยหิน กว้าง 8 ม. ยาว 800 ม.
บ้านหนองบัวงาม ม.15 ลึกเฉล่ีย 3 ม. มีพื้นที่ขุดลอก

ไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.
41 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าห้วยน้ าเมา

 บ้านหนองบัวงาม ม.๑5
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กว้าง 30-40 ม. 1 แห่ง - 30,000,000 30,000,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

โครงการขุดลอก ห้วยน้ าเย็น กว้างเฉล่ีย
บ้านดงสว่าง ม.6 60-180 ม.

ยาว 600 ม. มีพื้นที่ขุดลอกไม่
น้อยกว่า 66,000 ตร.ม.

โครงการขุดลอกขยาย ห้วยขี้พง กว้างเฉล่ีย
บ้านนาอ่าง ม.5 30-80 ม. ยาว 400 ม. มี

พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 
22,000 ตร.ม.
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องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

3,000,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ

38 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

39 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

ปรับปรุง ขยายเขตระบบ
ประปา 1 แห่ง

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

40 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

350,000 - - - - จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

42 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

- 8,000,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ

ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

43 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
เพื่อท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

- -



ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

กว้าง 5-6 ม.

ยาว ๑,๐00 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

45 โครงการก่อสร้างระบบบาดาลพร้อม
หอถังสูงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตรในต าบลโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

16 หมู่บ้าน ต.โพธิ์หมากแข้ง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างระบบประปา

บาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านบัวโคกใหม่
 ม.๑4

ขนาดใหญ่มาก 1 แห่ง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านดงชมภู ม.7 ยาว 8 ม. (3 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 ยาว 8 ม. (3 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

หนา้ 323

ผ 02/2
เปา้หมาย

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

44 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายน้ าตก
ตาดวิมานทิพย์ บ้านดงสว่าง ม.6 –   
วัดเทพเนรมิต บ้านนาอ่าง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- 600,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

47 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

46 เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง

- ๔,๒๐๐,๐๐๐ ๔,๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่างพอเพียง

ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

48 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง



ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านโนนชมภู ม.13 ยาว 8 ม. (3 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านนาอ่าง ม.5 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.
บ้านบัวโคก ม.4 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง (กรมทาง
หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง (กรมทาง
หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.
บ้านหนองสิม ม.9 ยาว 8 ม. (3 ช่อง) ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง (กรมทาง
หลวงชนบท)
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ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

52 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
(ผลผลิตของโครงการ)

53 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

49 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

51 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

50 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

1,200,000 1,200,000 1,200,000 - -



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านโนนจ าปาทอง ม.10 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.

บ้านโนนศิลา ม.11 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 2.10x210 ม.

ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด

บ้านหนองบัวงาม ม.15 2.10x210 ม.
ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

หนา้ 325

ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70 หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

800,000

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

800,000

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

55 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

57 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

54 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000

56 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขนาด กว้าง 5 ม.

ยาว 820 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อย

กว่า 4,100 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 2.10x210 ม.

ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง (กรมทาง

หลวงชนบท)

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ขนาด 2.10x210 ม.
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 ยาว 8 ม. (2 ช่อง) ตามแบบ

มาตรฐานงานทาง (กรมทาง
หลวงชนบท)

รวม 60 โครงการ 141,954,000 195,150,750 184,714,750 134,724,000 132,044,000

หนา้ 326

ผ 02/2

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์

หมากแข้ง

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

58

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

60 เพื่อให้การระบายน้ าและการ
คมนาคมสะดวก

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวัดถ้ าชัยมงคลสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวถ้ านาคา บ้านดงสว่าง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ



1.  ยุทธศาสตร์ดา้นแหล่งน้้า

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณล า
ห้วยหนิง บ้านโนนสวนปอ  หมู่ที่ 6  
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ฝายน้ าล้นบริเวณล าห้วยหนิง 
จ านวน  3  แห่ง (รายละเอียด

ตามแบบแปลน ทต.บึงงาม
ก าหนด)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  มีฝายกั้นน้ าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

เทศบาลต าบล
บึงงาม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนน
สายอ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง            
(บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 -            
บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3)                 
ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคม สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย  และพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน 
คสล. ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 

 1,100  เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง
 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
พร้อมติดต้ังโคมไฟสาธารณะ  
ถมที่สาธารณะโคกอีแหลว  
เนื้อที่  5  ไร่  (รายละเอียด
ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่ ทต.บึงงามก าหนด) 
พร้อมป้ายโครงการตามแบบ
มาตรฐาน จ านวน 1 ป้าย

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  ถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น,มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมได้สะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

เทศบาลต าบล
บึงงาม

หนา้ 327

ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับตวัชี้วัด  (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ส้าหรับโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต้าบลบงึงาม  อ้าเภอบงึโขงหลง  จังหวัดบงึกาฬ

ก  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ข  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสายบ้านโนนสวนปอ 
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคม ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

เสริมผิวจรจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางยาว 2 กม.  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บึงงาม

ก าหนด)

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก    
บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบึงโขง
หลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
ถึงบ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 16       
ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว 2,700 เมตร หนาเฉล่ีย
  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 13,500 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่

 ทต.บึงงามก าหนด)

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000  มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

5 โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์
คอนกรีต ถนนสายบ้านโสกโพธิ์  หมู่ที่ 
4 ถึงบ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6        
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

เสริมผิวจรจรกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางยาว 3 กม.  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บึงงาม

ก าหนด)

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000  มึถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก      
บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 10 ถึง        
บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 6          
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว  5,000 เมตร หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,000 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บึงงาม

ก าหนด)

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000  มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

หนา้ 328

ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก     
บ้านโสกพอก หมู่ที่  ถึง                
บ้านเทพบันดาล หมู่ที่ 15            
ต าบลบึงโขงหลง  อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว  1,000 เมตร หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บึงงาม

ก าหนด)

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.          
บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4  สายข้างโรงน้ า
ด่ืมชุมชนต าบลบึงโขงหลง           
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัย และสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

ถนน คสล.ขนาดกว้าง  5 เมตร
  ยาว  3,000 เมตร หนา
เฉล่ีย  0.15  เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 

ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.บึงงาม

ก าหนด)

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

เทศบาลต าบล
บึงงาม

รวม 8 โครงการ 56,600,000 56,600,000 56,600,000 56,600,000 56,600,000

หนา้ 329

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับ



ผ 02/2

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . ในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน้า 330

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอบุง่คล้า

สะพาน คสล. ขนาดกวา้ง ๖ เมตร
 ยาว ๕๐ เมตร รายละเอยีดตาม
แบบโยธาธกิารและผังเมือง 
พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ จ านวน
 ๑ ปา้ย

๔,๕๐๐,๐๐๐

7,500,000 มีถนน คสล. ที่ได้
มาตรฐานเพิม่ขึน้

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยัในการ
คมนาคม

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอบุง่คล้า

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง 5 ม. 
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมลูกรังไหล่ทาง 0.50 ม. 
พืน้ที่คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
12,500 ตร.ม. พร้อมปา้ยบอก
โครงการ จ านวน 1 ปา้ย

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

๔,๕๐๐,๐๐๐

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)

    ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
   องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอบุง่คล้า จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณทีม่า

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตวัชีว้ัด  (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
หน่วยงานทีจ่ะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเชื่อมต่อระหวา่งต าบล (บา้นบุง่คล้า 
หมู่ท่ี 1 ต าบลบุง่คล้า – บา้นท่าส้มโฮง    
หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกกวา้ง)

เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม

 - กอ่สร้างสะพาน
จ านวน 1 แหง่

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองบอ่ เชื่อมบา้นโนนสา 
หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าดอกค า

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อยา่งสะดวก

ถนน คสล.กวา้ง 5 ม. ยาว 
3,050 ม. หนา 0.15 ม.

8,387,500 8,387,500 8,387,500 8,387,500 8,387,500 ถนน คสล.กวา้ง 5
 ม. ยาว 3,050 ม.
 หนา 0.15 ม.

๔,๕๐๐,๐๐๐3 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล .ขา้ม       
หว้ยบงับาตร บา้นเทพมีชัย – ชัยพร

เพือ่ใหก้ารสัญจรของ
ประชาชนมีความสะดวก
มากขึน้ และสามารถขนยา้ย
ผลผลิตทางการเกษตรได้
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรและขนยา้ย
ผลผลิตได้สะดวกยิง่ขึน้

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอบุง่คล้า

 - 

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพือ่ใหก้ารสัญจรของ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว
มีความ

สะดวกมากขึน้ และสามารถ
ขนยา้ยผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวก

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . เชื่อม        
บา้นสมพร – บา้นฮาดแฮ่

เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อยา่งสะดวก

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 
2,350 ม. หนา 0.15 ม.

6,227,500 6,227,500 6,227,500 6,227,500 6,227,500 ถนน คสล. กวา้ง 5
 ม. ยาว 2,350 ม.
 หนา 0.15 ม.

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอบุง่คล้า

รวม 5 โครงการ 29,495,000 29,495,000 29,495,000 22,115,000 22,115,000

หน้า 331

4 ผิวจราจรถนนลาดยาง กวา้ง ๕ 
เมตร ยาว ๑,๒๐0 เมตร พร้อมตี
เส้นจราจร ไหล่ทางขา้งละ ๐.๕ ม.
 รายละเอยีดตามแบบ มาตรฐาน
งานช่างส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พร้อมติดต้ังปา้ย
โครงการ จ านวน ๑ ปา้ย

๒,๘๘๐,๐๐๐ ๒,๘๘๐,๐๐๐โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต
จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ถงึ
จดุชมววิวดัทิวโขงงาม บา้นภสูวาท

หน่วยงานทีจ่ะ
ขอประสาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณทีม่า

ตวัชีว้ัด  (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

๒,๘๘๐,๐๐๐  -  - ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน

เขตอ าเภอบุง่คล้า

กอ่สร้างถนนแอส
ฟลัติกคอนกรีต 
ยาว ๑,๒๐๐ ม.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมพร้อมงาน
ขุดลอกห้วยสร้างหิน

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้้าภายในชุมชน 2.เพื่อ
แก้ปัญหาการต้ืนเขินของห้วย
สร้างหิน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
1.20x1.20x2 แถว ยาว 
48.00 เมตร พร้อมงานขุด
ลอกห้วยสร้างหิน ปริมาณงาน 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 
เมตร ปริมารดินขุดลอก 8,200
 ลบม.

4,500,000 ประชาชนในเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้
ประโยชน์

ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

เทศบาลต้าบล
ปากคาด

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน
ชัยศรี หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดาลบังบด  ต.นาดง

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง
 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร   
หนา 0.15 เมตร

2,600,000 ร้อยละหรือจา้นวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร

อบต.โนนศิลา

โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
ส้าราญ หมู่ที่ 2  ถึง บ้านโนนชัยศรี    หมู่
ท่ี 4 ต.โนนศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านชัยพร
 หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนยาง ต.ปากคาด

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

2,600,000 ร้อยละหรือจา้นวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนนศิลา

หน้า 332

อบต.นาดง

                                   รายละเอียดโครงการ        

3 เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
ส้าราญ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนชัย
ศรี   หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา

1,500,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

    แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.  ๒๕66  ถึง  พ.ศ.  ๒๕70)
    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 อ าเภอปากคาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกบง 
หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2        
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก
บง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองเค็ม 
หมู่ที่ 2  ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน
ทรายทอง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านดาลบังบด 
ต.นาดง

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

5,200,000 ร้อยละหรือจา้นวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนนศิลา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยเจริญ 
หมู่ที่ 6  ถึงบ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2       
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัน
เจริญ หมู่ที่ 6 ถึงบ้านหนองเค็ม
 หมู่ที่ 2  ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

13,200,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน
เสถียร หมู่ที่  7  ถึง บ้านโนนยาง        
ต.ปากคาด

เพื่อความสะดวกของประชาชน
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

10,400,000 ร้อยละหรือจา้นวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

อบต.โนนศิลา

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาลบังบด
 หมู่ที่ 7  ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 4      
ต.โนนศิลา

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาล
บังบด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโนนชัยศรี
 หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

หน้า 333

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาลบังบด
 หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 2         
 ต.สมสนุก

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาล
บังบด หมู่ที่ 7 ถึงบ้านโนนบุญมี
 หมู่ที่ 2 ต.สมสนุก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาลบังบด
 หมู่ที่ 7 ถึงบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1         
ต.หนองยอง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาล
บังบด หมู่ที่ 7  ถึงบ้านดงบังใต้ 
หมู่ที่ 1 ต.หนองยอง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกบง 
หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1           
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก
บง หมู่ที่ 5  ถึงบ้านนาทับไฮ 
หมู่ที่ 1 ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

8,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ หมู่ที่ 
1  ถึงบ้านโนนชัยศรีหมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ 
หมู่ที่ 1  ถึงบ้านโนนชัยศรีหมู่ที่ 
4 ต.โนนศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชนร้อยละ 50 
ได้ใช้ประโยชน์และมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

14 โครงการก่อสร้างท่อ ลอดเหล่ียมพร้อม 
งานขุดลอกห้วยสร้าง หิน

1.เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ระบายน้้า ภายในชุมชน 2.เพื่อ
แก้ปัญหาการ ต้ืนเขินของห้วย
สร้าง หิน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
1.20x1.20x2 แถว ยาว 
48.00 เมตร พร้อมงานขุด
ลอกห้วย สร้างหิน ปริมาณงาน 
กว้าง 8.00 เมตร ยาว 
265.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 2.50 
เมตร ปริมารดิน ขุดลอก 
8,200 ลบม.

4,500,000 ประชาชนใน เขต
เทศบาล ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ใช้
ประโยชน์

ประชาชนใน พื้นที่ได้ใช้ 
ประโยชน์ ร่วมกัน

เทศบาล ต้าบล
ปากคาด

หน้า 334

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากบ้าน 
โนนชัยศรี หมู่ที่ 4 ถึง บ้านดาลบังบด   
ต.นาดง

เพื่อความสะดวกของ ประชาชน
ในการ คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง
 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,600,000 ร้อยละหรือ จ้านวน 
ครัวเรือนที่มี การ
คมนาคม สะดวกมาก
ขึ้น

ประชาชนใน หมู่บ้านมี
ความ สะดวกในการ ใช้
เส้นทาง สัญจร

อบต.โนนศิลา

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.) 
สายทางบา้ นโสก แวง ถึง 
ห้วยหล่ี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 750 เมตร
หนา 0.15 เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนส้าา
ราญ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 4 
ต.โนนศิลา

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
 ส้าราญ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านโนน
ชัยศรี หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

1,500,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ร้อยละหรือ ประชาชน อบต.โนนศิลา
คสล.จากบ้านชัยพร หมู่ที่ 12 ถึง        
บ้านโนนยาง ต.ปากคาด

ของประชาชนใน การคมนาคม ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร

จ้านวน ครวเรือนที่มี 
การคมนาคม สะดวก
มาก ขึ้น

ได้รับความ สะดวกในการ
 ใช้เส้นทาง สัญจรไปมา

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติ กคอนก
รีต(ทับผิว ถนน คสล.) สายทาง
บา้ นดงบัง ใต้ ถึง บ้านศรีสว่าง 
ขนาด กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

หน้า 335

ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

อบต.หนองยอง

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

2,600,000

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

16 โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ทับผิวถนน คสล.) บ้านโสกแวง หมู่ที่
 2

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก

18

19 อบต.หนองยองร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ทับผิวถนน คสล.) บ้านดงบงใต้ หมู่ที่
 1

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก

3,400,000

1,700,000



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกบง   
 หมู่ที่ 5 ถึง บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2      
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก
บง หมู่ที่ 5 ถึงบ้านหนองเค็ม 
หมู่ที่ 2 ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน 
ทรายทอง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านดาลบังบด    
 ต.นาดง

เพื่อความสะดวก ของประชาชน
ใน การคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

5,200,000 ร้อยละหรือ จ้านวน 
ครัวเรือนที่มี การ
คมนาคม สะดวกมาก 
ขึ้น

ประชาชน ได้รับความ 
สะดวกในการ ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา

อบต.โนนศิลา

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
ลคอนกรีต(ทับผิว ถนน คสล.) 
สายทางบา้ นบะยาว ถึง บ้าน
โนนดู่ ขนาด กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยเจริญ 
 หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2       
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านชนั 
เจริญ หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองเค็ม
 หมู่ที่ 2 ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

13,200,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน 
เสถียร หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนนยาง          
ต.ปากคาด

เพื่อความสะดวก ของประชาชน
ใน การคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

10,400,000 ร้อยละหรือ จ้านวน 
ครัวเรือนที่มี การ
คมนาคม สะดวกมาก 
ขึ้น

ประชาชน ได้รับความ 
สะดวกในการ ใช้เส้นทาง 
สัญจรไปมา

อบต.โนน ศิลา

หน้า 336

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ทับผิวถนน คสล.) บ้านบะยาว หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก

3,400,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง ยอง

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.) 
สายทางบา้ นโคก ก่อง ถึง บ้าน
โคกสะอาด กว้าง 5.00 เมตร

ยาว 850 เมตร
หนา 0.15 เมตร

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาลบงบด
 หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 4        
 ต.โนนศิลา

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดา
ลบงั บด หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนน
ชัยศรี หมู่ที่ 4 ต.โนน ศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว3,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านโนน 
ทรายทอง หมู่ที่ 10 ถึง บ้านทุ่งรวงทอง  
 หมู่ที่ 9

เพื่อความสะดวก ของประชาชน
ใน การคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว3,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

2,600,000 ร้อยละหรือ จ้านวน 
ครัวเรือนที่มี การ
คมนาคม สะดวกมาก 
ขึ้น

ประชาชนใน หมู่บ้านมี
ความ สะดวกในการ ใช้
เส้นทาง สัญจร

อบต.โนน ศิลา

เสริมผิวทางแอสฟลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.) 
สายทางบ้านบะยาว เหนือ ถึง 
บ้านศรีสุขพัฒนา ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร

ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

29 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดาล  
บังบด หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนนบุญมี หมู่ที่ 2  
 ต.สมสนุก

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านดาล
บังบด หมู่ที่ 7 ถึง บ้านโนนบุญมี
   หมู่ที่ 2 ต.สมสนุก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 - ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

หน้า 337

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง ยอง3,400,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง ยอง25 โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ทับผิวถนน คสล.) บ้านโคกก่อง หมู่ที่
 3 ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

1,950,000 ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

28 โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.)           
บ้านบะยาวเหนือ หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.)           
บ้านบะยาวใต้ หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชน ในหมู่บ้านมี
ถนน ส้าหรับใช้ในการ คมนาคม
ได้อย่าง สะดวก

เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (ทับผิว ถนน คสล.) 
สายทางบ้านบะยาว เหนือ ถึง 
บ้านศรีสุขพัฒนา ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

3,400,000 - ร้อยละ 80 ของ 
ประชาชนที่ ใช้
เส้นทางว สมมารถ 
คมนาคมได้ สะดวก

ประชาชนมี เส้นทาง 
คมนาคม สะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง ยอง

31 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านดาลบัง
บด หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดงบงใต้ หมู่ที่ 1       
 ต.หนองยอง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดาลบังบด หมู่ที่ 7 ถึง บ้านดง
บงใต้ หมู่ที่ 1 ต.หนองยอง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

9,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

32 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโสกบง 
 หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1        
ต.นาทับไฮ

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก
บง หมู่ที่ 5 ถึง บ้านนาทับไฮ 
หมู่ที่ 1 ต.นาทับไฮ

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

8,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

อบต.นาดง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่ 
หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่
 4 ต.โนนศิลา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ความ
กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

หน้า 338

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ

33 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านไร่ หมู่ที่
 1 ถึง บ้านโนนชัยศรี หมู่ที่ 4 ต.โนนศิลา

อบต.นาดง7,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบ 
หนองฟด บ้านโสกบง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หนองฟด บ้านโสกบง สามารถ 
สัญจรไปมาได้ สะดวก

อบต.นาดง9,000,000 ประชาชน ร้อยละ 50 
ได้ใช้ ประโยชน์ และมี
ถนนที่ ได้มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้ เส้นทางใน
การ คมนาคมได้รับ ความ
สะดวก ยิ่งขึ้น

34

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก่อสร้างถนน คสล. สาย กุดน้้า
ใส ขนาด กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 2,200 เมตร ไหล่ทาง 0.3
0- 0.50 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้าน
ต้าย ถึง ห้วยน้้าค้า ขนาด กว้าง
 4.50 เมตร ยาว 1,086 เมตร

ไหล่ทาง 0.3
0- 0.50 เมตร

37 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 6      
 บ้านนากั้งพัฒนา (สายหนอแงไทรตาย)

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. สาย หนอง
ไทรตาย ขนาด กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 1,080 เมตร ไหล่
ทาง 0.3 0- 0.50 เมตร

2,156,000 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

อบต.นากั้ง

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ หนอง
บ่อ ขนาด กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,360 เมตร ไหล่ทาง 0.3
0- 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ ดอนก้า
ใต้ ขนาด กว้าง 4.50 เมตร

ยาว 1,627 เมตร หนา 0.15 
เมตร

หน้า 339

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.รอบหนองบ่อ
 หมู่ที่ 7 บ้านสุขประเสริฐ

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

38

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ บ้าน
ต้าย (สายบ้าน ต้าย)

อบต.นากั้ง

35 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 6      
 บ้านนากั้งพัฒนา (สายกุดน้้าใส)

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

5,340,000

39 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รอบดอน  
กา้ใต้ หมู่ที่ 3 บ้าน ท่ากล้ิง

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

3,900,000 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

2,532,200 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

อบต.นากั้ง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

อบต.นากั้ง

3,685,500

36

ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

อบต.นากั้ง

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 2      
บ้านหนองบัว (สายรอบหนองบัว)

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล. สาย หนอง
ไทรตาย ขนาด กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 1,080 เมตร ไหล่
ทาง 0.3 0- 0.50 เมตร

3,183,300 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

อบต.นากั้ง

ก่อสร้างถนน คสล. รอบ หนอง
บ่อ ขนาด กว้าง 4.50 เมตร
ยาว 1,598 เมตร ไหล่ทาง 0.3
0- 0.50 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล. หนองปลา
เข็ง – หมาด้า ขนาด กว้าง 
4.50 เมตร ยาว 2,319 เมตร 
ยาว 2,319 เมตร หนา 0.15 
เมตร

43 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนอง
แปลน

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย หนอง
แปลน

8,000,000 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก

ท้าให้ ประชาชน เดินทาง
ได้ สะดวก

อบต.นากั้ง

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

หน้า 340

อบต.นากั้ง

42

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 2      
บ้านหนองบัว (สายนาวังขอน)

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

3,900,000 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ร้อยละ
 100

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ ร้อยละ
 90

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นากั้ง

4,314,600 ร้อยละของ ประชาชน
ที่ เดินทาง สะดวก 
ร้อย ละของ อุบัติเหตุ 
ลดลง

1.ท้าให้ ประชาชน 
เดินทางได้ สะดวก 2.ท้า
ให้ลดการ เกิดอุบัติเหตุ

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หนองปลาเข็ง
 – หมาด้า หมู่ที่ 5 บ้านศรีวิไล

เพื่อให้การคมนาคม สะดวก 
รวดเร็วและ ปลอดภัย

45 ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางถางพร้อมท่อ
ระบายน้้า   บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย      
 หมู่ที่ 11 – ต้าบลหนองเลิง

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคมที่
สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

44 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนยาง       
 ต้าบลปากคาด - ต้าบลโนนศิลา

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคมที่
สะดวก

ถนนสายบ้านโนนยาง หมู่ 10 
ต้าบลโนนศิลาระยะทาง 8,000
 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

หน้า 341

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ร้อยละ
 90

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ซอย 94 หมู่ที่ 11 บ้านห้วย
ก้านเหลืองน้อย

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั

ซ่อมแซมถนนกว้างเฉล่ีย 4 เมตร
 ยาว 5,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

46 ปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านถนน
เชื่อต่อระหว่างหมู่ที่ 13 - ต้าบลหอค้า

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคมที่
สะดวก

ถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ 13 โดย
การปูพาราแอสติก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

48

1,400,000

ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 95 บ้านห้วย
ก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคม        
   ที่สะดวก

ถนนซอย95 บ้านห้วย
ก้านเหลืองน้อย ขนาด  5 เมตร
 ยาว 3,500 เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ร้อยละ
 90

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ร้อยละ
 90

3,000,000

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

50 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ่อขยะ  บ้านเวิน
โดน หมู่ที่ 8---บ้านศรีวิไล ต.นากั้ง

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคม        
    ที่สะดวก

เส้นไปบ่อขยะ บ้านเวินโดน หมู่
ที่ 8 ขนาด  4 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ร้อยละ
 90

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

49 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 97 บ้านห้วย
ก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 11

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคม        
    ที่สะดวก

ถนนซอย95 บ้านห้วย
ก้านเหลืองน้อย ขนาด  5 เมตร
 ยาว 5,000 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

จา้นวนประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ร้อยละ
 90

การคมนาคมมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

51 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 94บ้านโนนยาง 
 หมู่ที่ 10

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประชาชนมีถนนคมนาคม        
    ที่สะดวก

ถนนเส้นข้างวัดสระแก้ว บ้าน
ห้วยก้านเหลือง ขนาด  5 เมตร
 ยาว 3,500 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อบต.ปากคาด

อบต.ปากคาด

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
-หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้้าค้า/
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

-หมู่ที่ 12 บ้านห้วยน้้าค้า (ตาม
แบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)

55 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปากคาด
 หมู่ที่ 12

เพื่อรองรับการขยายตัวจา้นวน
เด็กเล็กในพื้นที่

เด็กเล็กในพื้นที่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จา้นวนร้อยละของเด็ก
เล็กปฐมวัยในพื้นที่

เด็กเล็กได้เข้าเรียนได้รับ
พัฒนา ด้านอารมณ์ สังคม
 สติปัญญา

อบต.ปากคาด

56 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านห้วยไม้
ซอด หมู่ที่ 9

 -เพื่อให้ประชาชนมีน้้าสะอาด
อุปโภค-บริโภค เพียงพอทุก
ครัวเรือน -บ้ารุงรักษาให้การใช้
งานปกติ

ซ่อมแซมท่อที่ชา้รุด และระบบ
กรองภายในหมู่บ้านตามแบบ 
อบต.กา้หนด

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000  -จา้นวนครัวเรือนได้
ใช้น้้าสะอาด -ไม่มี
ปัญหาการใช้งาน

ประชาชนมีน้้าสะอาด
อุปโภค-บริโภค เพียงพอ
ทุกครัวเรือน

อบต.ปากคาด

หน้า 342

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2,200,000 2,200,000

อบต.ปากคาด

52 ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้า          
อบต.ปากคาด เส้นแยกบ้านยายนาง    
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน กว้าง 6 เมตร ยาว
 1,400 เมตร (ตามแบบ อบต.
ปากคาดกา้หนด)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

54 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้้าค้า
 หมู่ที่ 14

เพื่อรองรับการขยายตัวจา้นวน
เด็กเล็กในพื้นที่

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จา้นวนร้อยละของเด็ก
เล็กปฐมวัยในพื้นที่

เด็กเล็กได้เข้าเรียนได้รับ
พัฒนา ด้านอารมณ์ สังคม
 สติปัญญา

53 ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านห้วยก้านเหลือง
น้อย ม.11

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว
 1,800 เมตร (ตามแบบ อบต.
ปากคาดกา้หนด)

2,200,000 2,200,000 2,200,000

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-เพื่อให้ประชาชนมีน้้าสะอาด
อุปโภค-บริโภค เพียงพอทุก
ครัวเรือน

-จา้นวนครัวเรือนได้ใช้
น้้าสะอาด

-บ้ารุงรักษาให้การใช้งานปกติ

61 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.ข้ามห้วยอัง
ฮา  บ้านสามพาดพัฒนา  –บ้านห้วยน้้าค้า

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างสะพานคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร (ตามแบบ
 อบต.ปากคาดกา้หนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ปากคาด

62 โครงการก่อสร้างศูนย์จา้หน่ายสินค้า 
OTOPประจา้ต้าบลปากคาด

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
จา้หน่ายสินค้าของฝากส้าหรับ
นักท่องเที่ยวสถานที่ศึกษาดูงาน

ก่อสร้างก่อสร้างศูนย์จา้หน่าย
สินค้า OTOP (ตามแบบ อบต.
ปากคาดกา้หนด)

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ก่อสร้างศูนย์จา้หน่าย
สินค้า OTOP จา้นวน 

1 หลัง

ประชาชนมีที่จา้หน่าย
สินค้า OTOP

อบต.ปากคาด

รวม 62 โครงการ 82,500,000 95,600,000 127,550,000 101,513,700 142,697,900

หน้า 343

อบต.ปากคาด57 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่              
บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ 11

ซ่อมแซมท่อที่ชา้รุด และระบบ
กรองภายในหมู่บ้านตามแบบ 
อบต.กา้หนด

5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ประชาชนมีน้้าสะอาด
อุปโภค-บริโภค เพียงพอ
ทุกครัวเรือน

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปบ่อขยะ
 บ้านเวินโดน  หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,500 เมตร (ตามแบบ อบต.
ปากคาดกา้หนด)

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

60 โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต จากหมู่ที่ 12,13,17 ถึงปากคาดซอย
 97

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต (ตามแบบ อบต.ปากคาด
กา้หนด)

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

อบต.ปากคาด

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางลัด   
 บ้านเวินโดน –บ้านห้วยน้้าค้า

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจร
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

ก่อสร้างถนน กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,000 เมตร (ตามแบบ อบต.
ปากคาดกา้หนด)

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ปากคาด

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

การสัญจรที่สะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
ในการสัญจร

อบต.ปากคาด



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการปล่อยพันธ์ปลาน้้าจืดในแหล่งน้้า
สาธารณะประโยชน์ในเขตต้าบลปากคาด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม
เด็จะเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ
ราชินี

แหล่งน้้าสาธารณะประโยชน์ใน
เขตต้าบลปากคาด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์

อบต.ปากคาด

3 โครงการก่อสร้างฝายน้้า ล้น ห้วยไม้ซอด  
  ม.9 บ้านห้วยไม้ซอด

1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค  2.
ป้องกันน้้าท่วม เก็บน้้าบริเวณ
ต้นน้้า และบริหารทรัพยากรน้้า

ฝายคอนกรีต สามารถส่งน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
บ้านโพธิน์้อยและพื้นที่ใกล้เคียง 
 ตามแบบ อบต.กา้หนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการส่งน้้าช่วง
ฤดูฝน

 -ประชาชนมีแหล่งน้้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ -พื้นที่ต้นน้้า
โดยรอบมีความชุ่มชื้น

อบต.ปากคาด

4 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ล้าห้วยฮังฮ้า 
ม.10 บ้านโนนยาง

1.เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค       
 2.ป้องกันน้้าท่วม เก็บน้้า
บริเวณต้นน้้า และบริหาร
ทรัพยากรน้้า

ฝายคอนกรีต สามารถส่งน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน
บ้านโพธิน์้อยและพื้นที่ใกล้เคียง
ตามแบบ อบต.กา้หนด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการส่งน้้าช่วง
ฤดูฝน

 -ประชาชนมีแหล่งน้้า
ส้าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  -พื้นที่ต้น
น้้าโดยรอบมีความชุ่มชื้น

อบต.ปากคาด

โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยน้้าค้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

พร้อมขุดลอก  หมู่ที่ 10 .เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

หน้า 344

อบต.ปากคาด5 จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

6 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
 หมู่ที่ 10 บ้าน โนนยาง

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์

อบต.ปากคาด1 โครงการ “รักน้้า  รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
วันตันไม้

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสม
เด็จะเจ้าอยู่หัวฯและ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

ประชาชนทุกภาคส่วนในเขต
ต้าบลปากคาด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า
เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า
เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า
เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

หน้า 345

ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

8 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
 บ้านเวินโดน  หมูที่ 8

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

10 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านห้วยก้านเหลือง หมูที่ 12

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)

7 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านห้วยไม้ซอด หมูที่ 9

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

11 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านเมืองทอง หมูที่ 17

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด12 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านสามพาด พ้ฒนา หมูที่ 18

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

9 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมูที่ 11

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาดปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค
.เพื่อพัฒนาระบบน้้าและบริหาร
จัดการน้้า

หน้า 346

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า 
บ้านศรีรุ่งเรือง หมูที่ 13

จัดซ้ืออุปกรณ์ 1 ชุด ตามแบบ
อบต.ปากคาด กา้หนด

615,000 6,150,000 615,000 615,000 615,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

15 โครงการขุดลอกหนองหินตัน (ต่อจาก
โครงการ

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

14 โครงการขุดลอกหนองอังฮ้า (ต่อจาก
โครงการเดิม)

เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้งและการใช้

500,000

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

17 โครงการขุดลอกหนองหินตัน ตอนล่าง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

16 โครงการขุดลอกหนองหินตัน ตอนบน เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

500,000 500,000

อบต.ปากคาด

19 โครงการขุดลอกหนองฮังฮ้า ตอนใต้ เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

18 โครงการขุดลอกหนองฮังฮ้า ตอนเหนือ เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ 02/2

               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 23 โครงการ 11,575,000 61,390,000 11,575,000 11,575,000 11,575,000

หน้า 347

อบต.ปากคาด

20 ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองตากแดด เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

21 ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองฝ่ังแดง เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

23 ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองหมาขอด เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

พื้นที่บริเวณห้วยน้า
ส้าหรับการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค

อบต.ปากคาด

22 ขุดลอกหนองสาธารณะ หนองเทา เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส้าหรับการอุปโภค-บริโภค

ขุดลอกตามแบบ อบต.กา้หนด ปริมาณการกักเก็บน้้า
ในฤดูแล้ง

500,000 500,000500,000 500,000 500,000

    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีใ่ช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) 



 ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่ขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

1 โครงการขุดลอกหนองแฮ่ เพื่อกักเก็บน้้าส้าหรับ กว้าง 143 ม. ๒,๒๕๘,๐๐๐  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีปริมาณน้้าเพียง
หมู่ที่ 8 ต้าบลนาสิงห์ อุปโภคบริโภค ยาว 165 ม. พอต่อการอุปโภค
อ้าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ ลึก 3 ม. จ้านวน 1 แห่ง บริโภค

2 โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า แก้ปัญหาแหล่ง พื้นที่ 25 ไร่ ๔,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีปริมาณน้้าเพียง
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาสิงห์ ต้ืนเขิน จ้านวน 1 แห่ง พอต่อการอุปโภค
อ้าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ บริโภค และการเกษตร

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้้า กว้าง140 ม. ๓,๒๙๕,๐๐๐  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีสถานที่ท่องเที่ยว
ห้วยเกิบ หมู่ที่ 5 ให้เป็นสถานที่ท่อง ยาว 216 ม. ที่สวยงาม 
ต้าบลนาสิงห์ อ้าเภอศรีวิไล เที่ยว ลึก 4 ม.
จังหวัดบึงกาฬ จ้านวน 1 แห่ง

4 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อการสัญจร ก่อสร้างสะพาน ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จ้านวนแห่ง ประชาชนได้รับ องค์การ
ห้วยทรายตอนล่าง มีความสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 25 ม. ความสะดวกใน บริหารส่วน
หมู่ที่ 3 ต้าบลนาสิงห์ ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ สูง 3.5 ม. การสัญจร ต้าบลนาสิงห์
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จ้านวน 1 แห่ง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม.  - ๒,๕๘๐,๐๐๐  -  -  - มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ องค์การ
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 1,070 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน บริหารส่วน
แอลฟัลท์ติก สายบ้าน ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร ต้าบลนาสิงห์
ทรายทอง-บ้านหนองจิก จ้านวน 1 สาย

หนา้ 348 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาสิงห์

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาสิงห์

องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลนาสิงห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์



 ผ.02/2
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่ขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อการสัญจร ขนาดกว้าง 5 ม.  - 1,820,000  -  -  - มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับ องค์การ
ถนน คสล.เสริมผิวจราจร มีความสะดวก ยาว 1,300 ม. มาตรฐาน ความสะดวกใน บริหารส่วน
แอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ หนา 0.05 ม. เพิ่มขึ้น การสัญจร ต้าบลนาสิงห์
เชื่อมหมู่ที่ 7 ต้าบลนาสิงห์ จ้านวน 1 สาย
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

7 โครงการก่อสร้างเขื่อน เพื่อป้องกันการพัง ก่อสร้างเขื่อนก้าแพง  - ๘,๕๐๐,๐๐๐  -  -  - จ้านวนแห่ง ตล่ิงไม่พลังทลาย องค์การ
ป้องกันตล่ิงห้วยทราย ทลายของตล่ิง คสล.ยาว 150 ม. บริหารส่วน
หมู่ที่ 3 ห้วยทราย สูง 3.50 ม. ต้าบลนาสิงห์

8 โครงการปรับปรุง เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ก่อสร้างสะพาน คสล. 3,000,000  -  -  -  - มีสถานที่ ประชาชนมีสถาน องค์การ
ภูมิทัศน์หนองบ่อ หย่อนใจ เป็นสถานที่ ข้ามห้วย 1 แห่ง กว้าง พักผ่อนหย่อน ที่พักผ่อนหย่อนใจ บริหารส่วน

ออกก้าลังกายของ 3 ม.ยาว15 ม.สูง3 ม. ใจเพิ่มขึ้น ต้าบลนาสิงห์
ประชาชน ก่อสร้างลาน คสล.

ก่อสร้างถนน คสล.
รอบอ่างเก็บน้้า

ก่อสร้างศาลา 1 หลัง
ก่อสร้างที่ส้าหรับใช้
ลอยกระทง 1 แห่ง
ติดต้ังโคมไฟ 50 จุด

9 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ ก่อสร้างฝาย คสล.  - 2,000,000  -  -  - จ้านวนแห่ง มีปริมาณน้้าเพียง องค์การ
ชนิดมีประตูน้้าเปิด-ปิด น้้าเพื่อการเกษตร ขนาดสันฝายกว้าง พอส้าหรับท้าการ บริหารส่วน
(แบบพวงมาลัยมือหมุน) 0.30 ม.ยาว 12 ม. เกษตร ต้าบลนาสิงห์
หมู่ที่ 1 ต้าบลนาสิงห์ สูง 1.50 ม.

10 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ ก่อสร้างฝาย คสล.  - 2,500,000  -  -  - จ้านวนแห่ง มีปริมาณน้้าเพียง องค์การ
ชนิดมีประตูน้้าเปิด-ปิด น้้าเพื่อการเกษตร ขนาดสันฝายกว้าง พอส้าหรับท้าการ บริหารส่วน
(แบบพวงมาลัยมือหมุน) 0.30 ม.ยาว 15 ม. เกษตร ต้าบลนาสิงห์
หมู่ที่ 5 ต้าบลนาสิงห์ สูง 1.50 ม.

หนา้ 349

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ



 ผ.02/2
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่ขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้้า ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 5,000,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีสถานที่ส้าหรับ องค์การ
อ่างเก็บน้้าห้วยเกิบ ห้วยเกิบให้เป็นแหล่ง บริเวณอ่างเก็บน้้า ท่องเที่ยวพักผ่อน บริหารส่วน
หมู่ที่ 5 ต้าบลนาสิงห์ ท่องเที่ยว ห้วยเกิบ หย่อนใจ ต้าบลนาสิงห์
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

12 โครงการขุดลอกหนองเทา แก้ปัญหาแหล่งน้้าต้ืน พื้นที่ 3 ไร่ ๘๗๐,๐๐๐  -  -  -  - จ้านวนแห่ง มีปริมาณน้้าเพียง องค์การ
หมู่ที่ 8 ต้าบลนาสิงห์ เขินและเพื่อเป็นแหล่ง ก่อสร้างทางระบายน้้า พอต่อการอุปโภค บริหารส่วน
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ กักเก็บน้้า ชนิดท่อเหล่ียม บริโภค และการ ต้าบลนาสิงห์

กว้าง 2.50 ม. ยาว 5 ม. เกษตร
13 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่ ก่อสร้างสนามกีฬา  -  - ๕,๖๐๐,๐๐๐  -  - จ้านวนแห่ง ประชาชนมีสถาน องค์การ

โซนนาสิงห์ หมู่ที่ 5 ออกก้าลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ออกก้าลังกาย บริหารส่วน
ต้าบลนาสิงห์ อ้าเภอศรีวิไล แข่งขันกีฬาของ 16,000 ตรม. และแข่งขันกีฬา ต้าบลนาสิงห์
จังหวัดบึงกาฬ ประชาชน จ้านวน 1 แห่ง

14 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่ ก่อสร้างสนามกีฬา  -  - ๕,๖๐๐,๐๐๐  -  - จ้านวนแห่ง ประชาชนมีสถาน องค์การ
โซนนาทราย หมู่ที่ 6 ออกก้าลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า ที่ออกก้าลังกาย บริหารส่วน
ต้าบลนาสิงห์ อ้าเภอศรีวิไล แข่งขันกีฬาของ 16,000 ตรม. และแข่งขันกีฬา ต้าบลนาสิงห์

ประชาชน จ้านวน 1 แห่ง
รวม 14 โครงการ 20,925,566 17,402,567 11,202,568 2,569 2,570

หนา้ 350

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 แผนงานการพาณชิย์
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่ขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

1 โครงการก่อสร้างระบบ เพื่อผลิตน้้าประปา ก่อสร้างระบบประปา 5,000,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง องค์การ
ประปา หมู่ที่ 3 ต้าบลนาสิงห์ ให้มีปริมาณเพียงพอ ขนาดใหญ่ จ้านวน เพียงพอ บริหารส่วน
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ต่อความต้องการของประชาชน 1 แห่ง ต้าบลนาสิงห์

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อผลิตน้้าประปา ก่อสร้างถังเก็บน้้าดิบ 1,000,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง ประชาชนมีน้้าประปาใช้อย่าง องค์การ
ประปา หมู่ที่ 1 ต้าบลนาสิงห์ ให้มีปริมาณเพียงพอ ขนาด 100 ลบ.ม. เพียงพอ บริหารส่วน
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ต่อความต้องการของประชาชน ต้าบลนาสิงห์

3 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อให้มีน้้าประปาที่ ก่อสร้างถังน้้าใส 1,000,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง น้้าประปาเพียงพอ องค์การ
ประปา หมู่ที่ 4 สะอาดและเพียงพอ ขนาด 100 ลบ.ม. ต่อการอุปโภค บริหารส่วน
ต้าบลนาสิงห์ อ้าเภอศรีวิไล ต่อการอุปโภค เคร่ืองสูบน้้าซับเมอร์ิส ต้าบลนาสิงห์
จังหวัดบึงกาฬ ขนาด 3 แรงม้า

จ้านวน 1 เคร่ือง
4 โครงการวางท่อส่งน้้าประปา เพื่อเพิ่มปริมาณน้้า วางท่อ คสล.ขนาด 3,500,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง น้้าประปาเพียงพอ องค์การ

(ท่อส่งน้้าดิบ) จากอ่างเก็บ ส้าหรับผลิตน้้า เส้นผ่านศูนย์กลาง ต่อการอุปโภค บริหารส่วน
น้้าห้วยเกิบถึงหนองสระ ประปา 0.60 ม.พร้อมบ่อพัก ต้าบลนาสิงห์
หลวง หมู่ที่ 5 ต้าบลนาสิงห์ ยาว 3,000 ม.
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

รวม 4 โครงการ 10,500,000

หนา้ 351 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ตวัชี้วัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ที่ขอ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อเฝ้าระวังและ ติดต้ังกล้องวงจรปิด ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนการ ประชาชนใน องค์การ
(CCTV) ต้าบลนาสิงห์ ป้องกันปัญหาการก่อ แบบภายนอกอาคาร เกิดปัญหาการ ต้าบลและพื้นที่ บริหารส่วน
อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อาชญากรรม ปัญหา พร้อมอุปกรณ์ห่อหุ้ม กอ่อาชญากรรม ใกล้เคียงได้รับ ต้าบลนาสิงห์

ยาเสพติด ปัญหาการ กล้องและเคร่ือง การลักทรัพย์ ความปลอดภัยใน
ลักทรัพย์และภัยต่างๆ บันทึกภาพตามจุดเส่ียง และภัยต่างๆ ชีวิตและทรัพย์สิน

ลดลง
รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

หนา้ 352 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส้าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์
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 ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีจ่ะขอ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการขยายไหล่ทาง ถนน เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 1,900 ม. 2,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
คสล.เส้นกลางบา้น ถงึ วดัพทุธมหามวลชน คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 0.50 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
หมู่ที่ 7 โครงการ อนัดับ 2 ต าบล หนา 0.15 ม. 2 ด้าน ต าบลนาแสง

2 โครงการถนน คสล.จากแยก เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 6,000 ม. 10,000,000 5,000,000  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
โรงเรียนภทูอกวทิยา หมี่ที่ 3 ถงึ คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
วดัมงคลสามัคคีธรรม หมู่ที่ 1 หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง
โครงการ อนัดับ 3 ต าบล

3 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 2,000 ม. 5,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
แอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน

หนา 0.04 ม. ต าบลนาแสง
4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .จาก เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 700 ม. 2,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ

โรงเรียนกลัยาณิวฒันา หมู่ที่5 คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
ถงึ บา้นค าบอน ต าบลน้ าจัน่ หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง

5 โครงการถนนคสล.โนนเหล่าฝ้าย หมู่2 เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 3,200 ม. 8,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
ถงึ บา้นค าบอน ต าบลน้ าจัน่ คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน

หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง
6 โครงการถนน คสล.จากนาแสงถงึ เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 3,500 ม. 8,500,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ

บา้นค าบอน ต าบลน้ าจัน่ คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง

หน้า 353

    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

                รายละเอียดโครงการพัฒนา

    องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ
ก.  ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

                         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีจ่ะขอ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

7 โครงการถนนคสล.ระหวา่ง ต. นาแสง เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 3,500 ม. 8,500,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
บะกะแซไปดอนเสียด ต าบล คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
น้ าจัน่ หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง

8 โครงการถนนลูกรังแฝดรอบปา่ช้า เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 1,500 ม. 2,500,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
หนองเม็ก หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน

หนา 0.20  ม. ต าบลนาแสง
9 โครงการถนน คสล.จากสหกรณ์ เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 800  ม. 2,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ

นาแสง ไปหนองบอ่น้ า คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
หมู่ที่ 7 หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง

10 โครงการถนน คสล.แยกบา้นน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 2,000 ม. 5,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
หนองแวง หมูที่ 7 ถงึบา้น คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
สันทรายงาม ต าบลนาสะแบง หนา 0.04 ม. ต าบลนาแสง

11 โครงการถนนคสล.จากหน้า เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 2,000 ม. 5,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
อบต.นาแสง ถงึถนนเส้น คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
นาตู้หวัแดง หทูี่ 7 หนา 0.04 ม. ต าบลนาแสง

12 โครงการถนน คสล.จากวดัมงคลสามัคคีธรรม เพือ่ใหป้ระชาชนในมีเส้นทาง ยาว 500 ม. 1,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
ไป หนองกะ หมูที่ 7 คมนาคมที่สะดวก กวา้ง 6 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน

หนา 0.04 ม. ต าบลนาแสง
13 โครงการถนน คสล.จากดงเกษม เพือ่ใหป้ระชาชนใน ยาว 3,500 ม. 9,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ

ถงึบา้นค าบอน ต าบลน้ าจัน่ มีเส้นทาง กวา้ง 5 ม. แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน
(โนนเหล่าฝ้าย) คมนาคมที่สะดวก หนา 0.15 ม. ต าบลนาแสง

14 โครงการถนน คสล.โรงเรียนกลัยาณิวฒันา เพือ่ใหป้ระชาชนใน หมู่ที่ 9 5,000,000  -  -  -  - จ านวน ประชาชนใช้เส้นทาง องค์การ
2 ถงึ บา้นค าบอน ต าบลน้ าจัน่ มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก แหง่ คมนาคมที่สะดวกยิง่ขึน้ บริหารส่วน

ต าบลนาแสง
รวม 14 โครงการ ๗๓,๕๐๒,๕๖๖ ๕,๐๐๒,๕๖๗ ๒,๕๖๘ ๒,๕๖๙ ๒,๕๗๐

หน้า 354

ผลทีค่าดว่างบประมาณ
จะไดร้ับ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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 ๑.2 แผนงานการพาณชิย์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีจ่ะขอ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสาน

1 โครงการประปาหมู่บา้น เพือ่ใหไ้ด้ใช้น้ าประปา ประปาผิวดิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าใช้อยา่ง องค์การ
ขนาดใหญ ่หมูที่ 4,5,6,8,9 อยา่งเพยีงพอ ขนาดใหญ่ แหง่ เพยีงพอ บริหารส่วน

ต าบลนาแสง
รวม 1 โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐

หน้า 355

ผลทีค่าดว่า
จะไดร้ับ

ก.  ยทุธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการค้าและการลงทนุ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1  การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณ

                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ
                        ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

    รายละเอียดโครงการพัฒนา
                         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 5  การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร
ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีข่อ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

1 โครงการการชลประทานระบบท่อ หมู่ที่ 7 เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน หมู่ที่ 7 10,000,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ
หน้าแล้ง แหง่ เกษตร บริหารส่วน

ต้าบลนาแสง
2 โครงการคลองส่งน ้าเพือ่การเกษตร เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน หมู่ที่ 7 10,000,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ

สายหว้ยทรายใหญ ่ถงึ วดัปา่วภิาวนั หมู่ที่ 7 หน้าแล้ง แหง่ เกษตร บริหารส่วน
ต้าบลนาแสง

3 โครงการขดุลอกล้าหว้ยเพือ่การเกษตร เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน 150000 4,000,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ
หน้าแล้ง ลบ.ม แหง่ เกษตร บริหารส่วน

ต้าบลนาแสง
4 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้น เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน กอ่สร้างฝายน ้าล้น 4,000,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ

หน้าแล้ง แหง่ เกษตร บริหารส่วน
ต้าบลนาแสง

5 โครงการขดุลอกบอ่น ้าเพือ่ใช้ผลิตน ้าประปา  เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน 150,000 4,000,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ
หมู่ท่ี 7 หน้าแล้ง ลบ.ม แหง่ เกษตร บริหารส่วน

ต้าบลนาแสง
6 โครงการขดุลอกบอ่น ้าเพือ่ใช้ผลิตน ้าประปา  เพือ่แกไ้ขปญัหาน ้าขาดแคลนใน 180,000 4,500,000  -  -  -  - จา้นวน ประชาชนได้ใช้น ้าในการ องค์การ

หมู่ท่ี 3 หน้าแล้ง ลบ.ม แหง่ เกษตร บริหารส่วน
ต้าบลนาแสง

รวม 6 โครงการ ๓๖,๕๐๐,๐๐๐

หน้า 356

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้้าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ก.  ยทุธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมพัฒนาการทอ่งเทีย่วและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและพลังงานอยา่งยัง่ยนื

งบประมาณและทีผ่่านมา

            ส าหรับโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
     องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ

     แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)
                    รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
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ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ : 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยทุธศาสตร์ การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีข่อ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

รวม 5 โครงการ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๗,๕๐๐,๐๐๐

หน้า 357

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง

 -  -  - 7,500,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคมที่ดียิง่ขึน้

5 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 ต าบลนาสะแบง

เพือ่พฒันาระบบคมนาคมใหดี้
ยิง่ขึน้

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบโรงเรียนบา้น
นาสะแบง

 - 

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก   
หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะแบง

เพือ่พฒันาระบบคมนาคมใหดี้
ยิง่ขึน้

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 1,500 เมตร

 -  -  - 3,500,000 ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคมที่ดียิง่ขึน้

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง

 - 9,000,000  -  - ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคมที่ดียิง่ขึน้

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สาย
หว้ยหนิ หมู่ที่ 9 ต าบลนาสะแบง

เพือ่พฒันาระบบคมนาคมใหดี้
ยิง่ขึน้

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 4,000 เมตร

 - 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก  
สายต้นบก หมู่ที่ 9 ต าบลนาสะแบง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสะแบง

 -  -  -  - ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคมที่ดียิง่ขึน้

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเหล็ก  
สายวดัถ้ าน้ าทิพย ์หมู่ที่ 4 ต าบลนาสะแบง

เพือ่พฒันาระบบคมนาคมใหดี้
ยิง่ขึน้

เพือ่พฒันาระบบคมนาคมใหดี้
ยิง่ขึน้

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 3,500 เมตร

 - 8,500,000  -  -  - ร้อยละ 90 ของ
ประชาชนมีระบบ
คมนาคมที่ดียิง่ขึน้

ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว
 4,000 เมตร

9,000,000

          รายละเอียดโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

            ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

      องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ
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ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีข่อ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

1 โครงการกอ่สร้างถนน    ค .ส.ล. จาก   
มอฉนัทนา ถงึส านักสงฆเ์ชษฐาวราราม 
หนองม่อ ต.โคกกอ่ง  หมู่ที่ 6          
บา้นหนองจนัทร์ ต าบลศรีวไิล

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ได้รับความสะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้
และการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตร

กอ่สร้างถนน ค.ส.ล.  
จากมอฉนัทนา ถงึ
ส านักสงฆเ์ชษฐาวรา
ราม หนองม่อ    ต.
โคกกอ่ง ขนาดกวา้ง 5 
เมตร    ยาว 5,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร

10,000,000  -  -  -  - มีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
 ภายในเขตเทศบาล

กองช่าง

10,000,000  -  -  -  - 

 - 10,000,000  -  -  - 

หน้า 358

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1.การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมลูค่า

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

กองช่าง

3

โครงการขดุลอกหนองจนัทร์ตอนล่าง  
หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 6  บา้นหนองจนัทร์   
ต าบลศรีวไิล

พฒันาฟืน้ฟขูดุลอกหนองจนัทร์
เพือ่เกบ็กกัน้ าไว ้ใช้  ประโยชน์
เพือ่การเกษตร

ขดุลอกหนองจนัทร์
ตอนล่าง  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

มีการพฒันาแหล่งน้ า
สาธารณะเพิม่ขึน้

ราษฎรมีแหล่งน้ าไวใ้ช้
อปุโภค-บริโภค ปอ้งกนั
ปญัหาภยัแล้งและเปน็
แหล่งอาหารของราษฎร

                         2. พัฒนาขดีความสามารถการค้าและการลงทนุ
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที ่ 1. การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
           1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
               1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

โครงการขดุลอกหนองจนัทร์ตอนบน   
หมู่ที่ 6 บา้นหนองจนัทร์ ต าบลศรีวไิล

พฒันาฟืน้ฟขูดุลอกหนองจนัทร์
เพือ่เกบ็กกัน้ าไว ้ใช้  ประโยชน์
เพือ่การเกษตร

ขดุลอกหนองจนัทร์
ตอนบน  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด

มีการพฒันาแหล่งน้ า
สาธารณะเพิม่ขึน้

ราษฎรมีแหล่งน้ าไวใ้ช้
อปุโภค-บริโภค ปอ้งกนั
ปญัหาภยัแล้งและเปน็
แหล่งอาหารของราษฎร

กองช่าง

            รายละเอียดโครงการพัฒนา
         แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

     ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีใ่ชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน
      เทศบาลต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ

2

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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ตวัชีว้ัด หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) ทีข่อ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ประสานแผน

 - 6,000,000  -  -  - 

รวม 4 โครงการ ๒๐,๐๐๒,๕๖๖ ๑๖,๐๐๒,๕๖๗

หน้า 359

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใชส้ าหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ คมนาคม
 ภายในเขตเทศบาล

กองช่างมีถนนที่ได้มาตรฐาน
เพิม่ขึน้

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ติ
กคอนกรีต (Overlay) ถนนสายศรีวไิล-
ชุมภทูอง บา้นศรีวไิลรุ่งเรือง  หมู่ที่  11

เพือ่การสัญจรของประชาชน 
ได้รับความสะดวกปลอดภยัยิง่ขึน้
และการขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตร

กอ่สร้างปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกวา้ง 
6.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร ยาวตลอด
สายทาง   2,500 เมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
            แผนงานดา้นการเกษตร

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาแหล่ง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ รายละเอียดตามแผนผังและประมาณ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 มีนักท่องเที่ยว จ านวนนักท่อง เทศบาลต าบล
ท่องเที่ยวโนนสาวเอ้ หมู่ที่ 2 รองรับนักท่องเที่ยวได้ อย่างมี การที่เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง ที่ได้มาตรฐาน เที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดอนหญ้านาง
บ้านโคกสว่าง ต าบลดอนหญ้านาง มาตรฐาน และ เพื่อให้ประชาชน  / อบจ.บึงกาฬก าหนด และประชาชนมี
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการขุดลอกหนองเลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บ รายละเอียดตามแผนผังและประมาณ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เพิ่มประสิทธภาพ สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ เทศบาลต าบล
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง กักน้ า และเพื่อเป็นการพัฒนา การที่เทศบาลต าบลดอนหญ้านาง การเก็บกักน้ าได้ ในฤดูแล้งและราษฎร ดอนหญ้านาง
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ แหล่งท่องเที่ยว  / อบจ.บึงกาฬก าหนด มากยิ่งขึ้น มีน้ าใช้ในการเกษตร
จังหวัดบึงกาฬ กรรมได้อย่างพอเพียง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน ระยะทาง 2,700 เมตร กวา้ง 5 เมตร
9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 ถนน คสล. ได้ถนนที่มีมาตรฐาน เทศบาลต าบล

บ้านพูนผลเชื่อมบ้านวังยาว ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 สาย ประชาชนสัญจร ดอนหญ้านาง

มี 3 ช่วง ประกอบด้วย ที่มีมาตรฐาน ไป-มา ได้สะดวก

ช่วงที่ 1 บ้านนายทองใบ ค าสงค์ ระยะทาง 375 เมตร กว้าง 5 เมตร มากขึ้น

 - บ้านนายศรีประจันร์ ค าสงค์ หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 สวนยางนางวิง ขุดเซ็ง ระยะทาง 1,995 เมตร กว้าง 5 เมตร 

  - สพานห้วยหนองแปน หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3  สพานห้วยหนองแปน ระยะทาง 330 เมตร กว้าง 5 เมตร 

  - สามแยกบ้านบุ้งหล้า หนา 0.15 เมตร
หนา้ 360

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชี้วัด  (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ไดร้ับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่มา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ าให้กับ ขุดลอกหนองใหญ่ พื้นที่ ประมาณ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ปรับปรุงภมูทิศัน์ ประชาชนมีน้ าใช้ เทศบาลต าบล
ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร 11 ไร่ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ จ านวน 1แห่ง ในการเกษตร ดอนหญ้านาง
อย่างพอเพียง รอบหนองใหญ่ อย่างพอเพียง
เพื่อเป็นแหล่งรองรับน้ าจาก มีที่ส าหรับรองรับ
ชุมชน (แก้มลิง) น้ าจากชุมชนประชาชน
เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และ มีสถานที่ส าหรับ
ส าหรับออกก าลังกายของประชาฃน ออกก าลังกาย

5 โครงการส่งเสริมการ เพื่อน าเสนอสร้างการรับรู้ความ  -จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีจ านวนนัก นักท่องเที่ยวและ เทศบาลต าบล
ท่องเที่ยวภายในต าบล เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ในด้าน  -จัดท าป้ายแผนที่แสดงเส้นทางไป ท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไป ดอนหญ้านาง
หนองหัวช้าง เอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญ เพิ่มขึ้นร้อยละ ได้รับรู้ความเป็น

วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ  -จดัต้ังศูนยบ์ริการขอ้มูลการท่องเที่ยว 80 เอกลักษณ์ของพื้นที่
น าเสนอสินค้าท่องเที่ยวเด่น  -ฝึกอบรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านเอกลักษณ์
ที่มีคุณภาพในต าบลหนองหัวช้าง เชิงนิเวศต าบลหนองหัวช้าง ฯลฯ วัฒนธรรม ประ
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพณี วิถีชีวิต ภูมิ

ปญัญาทอ้งถิน่ เพิ่มมากขึน้

6 โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวลาดยาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร เสริมผิวลาดยาง 5 ซม. ขนาด 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 เสริมผิวลาดยาง มีถนน ลูกรังที่ เทศบาลต าบล
เส้นนายสมศรี - วัดป่าสุเมฆ ไป - มา ได้สะดวก 6x1,400x0.05 เมตร จ านวน 1 เส้น สัญจรไป -มา ได้สะดวก ดอนหญ้านาง
นันทาราม หมู่ 5

7 โครงการขุดลอกหนองแล้ง ตอนที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าที่ กว้าง 100 เมตร ยาว 500 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ านวน 1 แห่ง มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ เทศบาลต าบล
หมู่ที่ 3 บ้านโนน เพียงพอส าหรับใช้ในการเกษตร ลึก เฉล่ีย 3 เมตร ส าหรับใช้ในชุมชน ดอนหญ้านาง

และพื้นที่ใกล้เคียง
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบ เพือ่ใหป้ระชาชนมีถนนใช้คมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 13,750,000 13,750,000 13,750,000 13,750,000 13,750,000ก่อสร้างถนน คสล.ท าให้การคมนาคม เทศบาลต าบล

วัดป่าดานศรีส าราญ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 5,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 5 ม. สะดวกรวดเร็ว ดอนหญ้านาง
หมู่ที่ 5 บ้านนางาม หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ยาว 5,500 ม.

27,500 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
เฉล่ียข้างละ 0.00-0.50 เมตร

หนา้ 361

ที่ โครงการ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 1.เพื่อปรับปรุงสถานที่ก าจัดขยะ บ่อขยะ องค์การบริหารส่วนต าบล 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 1.ปรับปรุงบ่อขยะ 1.ท าให้มีสถานที่ เทศบาลต าบล
องค์การบริหารบริหาร มูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หนองหัวช้าง แบบกึ่งใช้อากาศ มูลฝอยของ รองรับปริมาณขยะ ดอนหญ้านาง
ส่วนต าบลหนองหัวช้าง 2.เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น (Semi Aerobit Landfill) องค์การบริหาร มากขึ้น มีมตรฐาน
แบบกึ่งใช้อากาศ 3.เพื่อยึดระยะเวลาใช้งานพื้นที่เพื่อ ส่วนต าบล และถูกต้องตาม
(Semi Aerobit Landfill) ก าจัดขยะมูลฝอยในบริเวณดังกล่าว หนองหัวช้าง หลักวิชาการ

4.เพื่อลดปญัหาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2.จัดภูมิทัศน์ 2.ช่วยลดปัญหา
และสุขภาพอนามัยที่อาจเกิดขึ้น บริเวณที่ทิ้งขยะ ทางด้านส่ิงแวดล้อม
จากการด าเนินการเทกองขยะ
มูลฝอย

10 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้ประชาชนสะดวกสบาย ก่อสร้างสะพาน จ านวน 1 แห่ง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อสร้างสะพาน มีความสะดวกใน เทศบาลต าบล
บ้านหนองบัวน้อย - บ้านดงเสียด ในการสัญจรไป - มา ตามแบบแปลนมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 1 แห่ง การสัญจรของ ดอนหญ้านาง
หมู่ที่ 5 (ห้วยกุดกว้าง) ราษฎรในพื้นที่

และพื้นที่ใกล้เคียง
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเดิน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนสามารถ เทศบาลต าบล

บ้านศรีประมวล ไปบ่อก าจัดขยะ ทางสัญจรคมนาคมได้อย่าง เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร  / โครงการที่ เดินทางสัญจร ดอนหญ้านาง
ของ อบต.หนองหัวช้าง สะดวกและปลอดภัยรวมทั้ง พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขนาดกว้าง ด าเนินการตาม ได้อย่างสะดวก

ขนส่งพืชผลการเกษตรได้ 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียด และมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น ของโครงการ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หนา้ 362

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ซอย ก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอกหมู 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ เทศบาลต าบล
คอกหมูดาบสมชาย - ห้วยบักบ้า คอกหมูดาบสมชาย - ห้วยบักบ้า  ดาบสมชาย- ห้วยบักบ้า (หมู่ 2) คสล.ตาม ความสะดวก ดอนหญ้านาง

(หมู่ 2) เพื่อแก้ไขปัญหาความ ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร รูปแบบ สบายในการ
เดือดร้อนของประชาชนใน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  8,000 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป - มา
การสัญจรไป-มา  ตามรูปรายการ หรือรายละเอียด ที่ก าหนด

ที่เทศบาล/ อบจ. ก าหนด
13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังแม่น้ า

สงคราม หมู่ 1, 8
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนของประชาชนในต าบล

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังแม่น้ าสงคราม
 ระยะทาง
1,000 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ริมฝ่ัง

แม่น้ าสงคราม 
ระยะทาง

1,000 เมตร

ประชาชนมีสถานที่
ท่องเที่ยวและพักผ่อน

เทศบาลต าบล
ดอนหญ้านาง

14 โครงการปรับปรุงท่าชมบัว เพื่อให้มีจุดชมบัวที่ได้มาตรฐาน รายละเอียดตามประมาณการและ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีจุดชมบัว มีจุดชมบัวที่ เทศบาลต าบล
บริเวณ มหัศจรรย์บัวริมบึง สะดวกสบายต่อ นักท่องเที่ยว แบบแปลนที่เทศบาลต าบลดอน- จ านวน 1แห่ง ได้มาตรฐาน ดอนหญ้านาง
 @ หนองเลิง อ าเภอพรเจริญ และมีความสะอาดสวยงาม หญ้านางก าหนด และมีความ
จังหวัดบึงกาฬ สะอาดสวยงาม

รวม 14 โครงการ 239,700,000 239,700,000 239,700,000 239,700,000 239,700,000

หนา้ 363

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน
         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ า เพื่อก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 952,000 952,000 952,000 952,000 952,000 ก่อสร้างวางท่อ มีระบบระบายน้ า
คสล. ซอยเจริญราษฎร์ คสล.ซอยเจริญราษฎร์ หน้า ซอยเจริญราษฎร์ หน้าโรงเรียนอนุบาล ระบายน้ า คสล. ที่ดีน้ าไม่ท่วมขัง
หน้าโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ พรเจริญ ทิศเหนือ (หมู่ 10) โดยท าการ ตามรูปแบบ  ภายในเขต
ทิศเหนือ ทิศเหนือ (หมู่ 10) วางท่อ คสล.ขนาด f0.60x1.00 เมตร มาตรฐานที่ เทศบาล

เพื่อให้มีระบบระบายน้ าที่ดี จ านวน 252 ท่อน บ่อพัก จ านวน ก าหนด
ในการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 29 บ่อ ความยาวรวมบ่อพักไมน่้อยกวา่ 
ภายในเขตเทศบาล 281 เมตร ตามรูปรายการ หรือราย

ละเอียดที่เทศบาล/อบจ. ก าหนด
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สาย ก่อสร้างถนน คสล. สายพรเจริญ 1,237,600 1,237,600 1,237,600 1,237,600 1,237,600 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ

พรเจริญซอย 18 พรเจริญซอย 18  ทางแยก ซอย 18 ทางแยกแรก - จรดถนน คสล.ตาม ความสะดวก
แรก - จรดถนนสายศรีอุดม สายศรีอุดม - บ้านโนน ต่อจากถนน รูปแบบ สบายในการ
 - บ้านโนน ต่อจากถนน คสล.เดิม (หมู่ 4) ขนาดกว้าง 4 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป - มา
คสล.เดิม (หมู่ 4) ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ที่ก าหนด
เพื่อแก้ไขปัญหาความ ผิวจราจรไม่นอ้ยกว่า 1,820 ตารางเมตร 

เดือดร้อนของประชาชนใน ตามรูปรายการ หรือรายละเอียดที่
การสัญจรไป-มา เทศบาล/อบจ. ก าหนด

หนา้ 364

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีอุดม 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ
บ้านศรีอุดม ต าบลพรเจริญ - สาย ศรีอุดม ต าบลพรเจริญ - สาย ต.พรเจริญ - สายบ้านปรารถนาดี คสล.ตาม ความสะดวก
บ้านปรารถนาดี ต าบลป่าแฝก บ้านปรารถนาดี ต าบลป่าแฝก ต.ป่าแฝกหนา 0.15 เมตร กว้าง รูปแบบ สบายในการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 5.00 เมตรความยาว 1,000.00 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป - มา
ในการสัญจรไป-มา ของประชาชน  หรือพื้นที่ ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า ที่ก าหนด

5,000.00  ตารางเมตร 
ตามรูปรายการ หรือรายละเอียดที่
เทศบาล/อบจ. ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สาย ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกอุดม 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ
บ้านโคกอุดม ต าบลพรเจริญ -  บ้านโคกอุดม ต าบลพรเจริญ -  ต.พรเจริญ - สายบ้านหนองผักแว่น คสล.ตาม ความสะดวก
บ้านหนองผักแว่น ต าบลศรีชมภู บ้านหนองผักแว่น ต าบลศรีชมภู ต.ศรีชมภู ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร รูปแบบ สบายในการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป - มา
ร้อนในการสัญจรไป - มา ตามรูปรายการ หรือรายละเอียดที่ ที่ก าหนด
ของประชาชน เทศบาล/อบจ. ก าหนด

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศรีอุดม เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สาย ก่อสร้างถนน คสล. สายศรีอุดม - 1,651,000 1,651,000 1,651,000 1,651,000 1,651,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ
 - หนองผักแว่น  ศรีอุดม - หนองผักแว่น หนองผักแว่น ถนน คสล.หนา 0.15 เมตร คสล.ตาม ความสะดวก

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด  กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร รูปแบบ สบายในการ
ร้อนในการสัญจรไป - มา หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 6,000.00 ตารางเมตร มาตรฐาน สัญจรไป - มา
ของประชาชน พร้อมท่อลอด คสล.f  0.60 x 1.00 ที่ก าหนด

เมตร จ านวน 16 ท่อน ตามรูปแบบรายการ

หรือรายละเอยีดที่เทศบาล/อบจ.ก าหนด

หนา้ 365

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
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เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายพรเจริญ 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 2,784,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ
พรเจริญซอย 33 (ตอนที่ 1) สายพรเจริญซอย 33 (ตอนที่ 1) ซอย 33 (หมู่ 11) (ตอนที่ 1) คสล.ตาม ความสะดวก

(สายข้างโรงงานผสมปูนซีเมนต์)  (สายข้างโรงงานผสมปูนซีเมนต์) รูปแบบ สบายในการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเร่ิมต้นจากทางหลวงหมายเลข 222 มาตรฐาน สัญจรไป - มา
ของประชาชนในการสัญจรไป- มา จรด สายพรเจริญซอย 29 ขนาดผิว ที่ก าหนด

จราจรกวา้ง 5 เมตร ยาว 960 เมตร 
หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 4,800
ตารางเมตร ตามรูปรายการ หรือ
รายละเอียดที่เทศบาล/อบจ. ก าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ถนน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายพรเจริญ 3,364,000 3,364,000 3,364,000 3,364,000 3,364,000 ก่อสร้างถนน ประชาชนได้รับ
พรเจริญซอย 33 (ตอนที่ 2) สายพรเจริญซอย 33 (ตอนที่ 2) ซอย 33 (หมู่ 11) (ตอนที่ 2) คสล.ตาม ความสะดวก

(สายข้างโรงงานผสมปูนซีเมนต์) (สายข้างโรงงานผสมปูนซีเมนต์) รูปแบบ สบายในการ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยเร่ิมต้นจากแยกพรเจริญซอย 29 มาตรฐาน สัญจรไป - มา
ของประชาชนในการสัญจรไป- มา ไปจรดถนนคอนกรีตเดิม (บ้านสมสะอาด ที่ก าหนด

หมู่ 4) ขนาด กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,450

เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 
5,800 ตารางเมตร ตามรูปรายการ หรือ
รายละเอียดที่เทศบาล/อบจ. ก าหนด

รวม 7 โครงการ 15,888,600 15,888,600 15,888,600 15,888,600 15,888,600

หนา้ 366

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

เทศบาล
ต าบลพรเจริญ

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงส้รางพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
              1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 กอ่สร้างถนน คสล. ท าให้การคมนาคม
สายบ้านหนองลาด ถึง คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 5,500 ม. หรือพื้นที่ คสล. ขนาดกวา้ง 5 ม. สะดวกรวดเร็ว

บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 3 ไม่นอ้ยกว่า 35,000 ตรม. หนา 0.15 ม. ยาว 5,500 ม.
 ไหล่ทางลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.00- 0.50 ม.

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 ก่อสร้างถนน ท าให้การคมนาคม
หลังฝายห้วยข้าวเม่า ถึง คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง สะดวกรวดเร็ว

นา นายสุวรรณ สมแก้ว หมู่ที่ 5 ลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.00-0.50 ม. หรือพืน้ที ่  5 ม. ยาว 
คสล.ไม่น้อยกว่า 10,000 ตรม. 2,500 ม.

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 20,800,000 กอ่สร้างถนน คสล. ท าให้การคมนาคม
บ้านโชคชัยไปบะหนองไร่  หมู่ที่ 6 คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยาว 8,000 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง ขนาดกวา้ง 5 ม. สะดวกรวดเร็ว

ลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.00- 0.50 ม. หรือ ยาว 8,000 ม.
พืน้ที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 40,000 ตรม.

หนา้ 367

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลศรีส าราญ  อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบล
ศรีส าราญ

งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบล
ศรีส าราญ

เทศบาลต าบล
ศรีส าราญ



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4. ม 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000 ก่อสร้างถนน ท าให้การคมนาคม
จากสวนยางนายสมบัติ คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว .ยาว 3,700 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทาง  คสล. ขนาดกวา้ง สะดวกรวดเร็ว
วันโนมัย ถึง ถนนหนองแสง หลัก 16 ลูกรังเฉล่ียข้างละ 0.00-0.50 ม. 4.00 ม. ยาว 
หมู่ที่ 6 หรือมีพื้นที่ ถนน คสล.ไม่น้อยกว่า 3,700 ม.

14,800 ตร.ม.
5 โครงการขุดลอกห้วยภายในเขตต าบล

ศรีส าราญ
แก้ไขปัญหาแหล่งน้ า สร้างแหล่ง
อาหารให้ชุมชน

ขุดลอกห้วยภายในเขตต าบลศรี
ส าราญ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ขุดลอกห้วย
ภายในเขต

ต าบลศรีส าราญ

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
 บริโภคที่เพียงพอใน
หน้าแล้ง

เทศบาลต าบล
ศรีส าราญ

รวม 5 โครงการ 61,600,000 61,600,000 61,600,000 61,600,000 61,600,000

หนา้ 368

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

เทศบาลต าบล
ศรีส าราญ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ดา้นการค้า และการลงทุน
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.            
บ.โนนสวาท เชื่อม บ.เกษตรรุ่งเรือง

เพื่อให้ได้ถนนที่มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวก
ที่มีมาตรฐาน

ระยะทาง 3,480 เมตร
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย

ถนนมาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้อย่างสะดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพูนผล-
เกษตรรุ่งเรือง หมู่ที่ 5

เพื่อให้ได้ถนน
ที่มีมาตรฐาน ประชาชนสัญจรไป
 - มาได้สดวก

ก่อสร้างภนน คสล.สายพูนผล-เกษ
ตรุ่งเรือง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร ไหล่ทาง           
 ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ถนน คสล.
จ านวน 1 สาย

ถนนมาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้อย่างสดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

หนา้ 369

โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570)

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภ ู อ าเภอพรเจริญ  จังหวัดบงึกาฬ
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เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกทาง
หลวง อบจ .- วัดป่าศิริมงคลสัจจะ
ธรรม - สถานีสูบน้ า หมู่ 8

เพื่อให้ได้ถนนที่มีมาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไป - มาได้สดวก

ก่อสร้างถนน คสล.แยกทางหลวง 
อบจ.-วัดป่ามงคลสัจจะธรรม ผิว
จราจรกว้าง 5เมตร ยาว 2,200 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ0.25 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย

ได้ถนนที่มาตรฐาน 
ประชาชนสัญจรไป-มา
ได้อย่างสะดวก

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.
ท่าใหญ่ หมู่ 1

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ถนน
ขาด และการสัญจรไป-มาสดวก

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.ท่าใหญ่
 ชนิด 2 ช่อง กว้าง 2.70 เมตร สูง 
2.70 เมตร ยาว12 เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่อลอดเหล่ียม
 คสล.จ านวน 

1 แห่ง

น้ าไม่ท่วมขัง ถนนไม่
ขาด และการสัญจร
ไป-มาสะดวกมากขึ้น

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.  
ห้วยหมากบ้า หมู่ที่ 7

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร

ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

665,000 665,000 665,000 665,000 665,000 ฝาย คสล. 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรตลอดทั่งปี

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.  
ห้วยสาร หมู่ที่ 7

เพื่อกักเก็บน้ าอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร

ขนาดสันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง
ข้างสูง 3.00 เมตร กว้าง 12 เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ

665,000 665,000 665,000 665,000 665,000 ฝาย คสล. 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค-บริโภคและ
การเกษตรตลอดทั่งปี

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลวังชมภู

รวม 6 โครงการ 26,680,000 26,680,000 26,680,000 26,680,000 26,680,000

หนา้ 370

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)



ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกในการสัญจร สายทางเร่ิมต้นจากบ้านสุขสาคร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพื้นที่
แอสฟัสท์คอนกรีตสายบ้านสุขสาคร ไปมาของราษฎร ( ทิศเหนือวัดอรัญญานี ) ต าบล แบบมาตรฐาน และพื้นที่ใกล้เคียง
( ทิศเหนือวัดอรัญญานี ) ต าบลดอน ดอนหญ้านาง ถึง บ้านหนองลาด ได้รับความสะดวก
หญ้านาง ถึง บ้านหนองลาด  หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3 ต าบลศรีส าราญ โครงการก่ ในการสัญจรและ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ได้รับประโยชน์
จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร อย่างทั่วถึง

หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แผนผังและประมาณการที่กรมทาง
หลวง/อบจ.บึงกาฬก าหนด

หนา้ 371

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)

เทศบาลต าบล
ดอนหญ้านาง

ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลดอนหญา้นาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ สายทางเร่ิมต้นจาก บ้านดอน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพื้นที่ เทศบาลต าบล
คสล. สายบ้านดอนน้อย คมนาคม ให้มีความสะดวก น้อยต าบลดอนหญ้านาง ถงึ บ้านนาสาร แบบมาตรฐาน และพื้นที่ใกล้เคียง ดอนหญ้านาง
ต าบลดอนหญ้านาง ถึง สบายมากยิ่งขึ้น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาด ได้รับความสะดวก
 บ้านนาสาร ต าบลศรีชมภู กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา ในการสัญจรและ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างเฉล่ีย ได้รับประโยชน์

ขา้งละ 0.00 – 0.50 เมตร หรือพืน้ที่ อย่างทั่วถึง
ผิวคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 5,000 เมตร 
รายละเอียดตามแผนผังและประมาณ
การที่กรมทางหลวง/อบจ.บึงกาฬก าหนด

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการ สายทางเร่ิมต้นจาก ทางไปห้วยบอน  5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพื้นที่ เทศบาลต าบล
ทางไปห้วยบอน บ้านพัฒนา คมนาคม ให้มีความสะดวก บ้านพัฒนา หมู่ที่ 3 ถึงต าบลหนอง แบบมาตรฐาน และพื้นที่ใกล้เคียง ดอนหญ้านาง
หมู่ที่ 3 ถึง ต าบลหนองหัวช้าง สบายมากยิ่งขึ้น หัวช้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ได้รับความสะดวก
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร ในการสัญจรและ

หนา 0.15 เมตรไหล่ทางลงลูกรัง ได้รับประโยชน์
 กวา้งขา้งละ 1.00 เมตร รายละเอยีด อย่างทั่วถึง
ตามแผนผังและประมาณการที่
กรมทางหลวง/อบจ.บึงกาฬก าหนด

4 โครงการขุดลอกหนองเลิง เพื่อให้เกิดความสวยงามและ ขุดลอกบริเวณหนองเลิง รายละเอียด 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 มีจ านวนร้อยละ สภาพแวดล้อมมี เทศบาลต าบล
หมู่ที่ 1 บ้านดอนหญ้านาง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามแผนผังและประมาณการที่กรม ของนกัทอ่งเทีย่ว ความสวยงามและ ดอนหญ้านาง
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ทางหลวง/อบจ.บึงกาฬก าหนด เพิ่มมากขึ้น เป็นระเบียบเรียบร้อย

หนา้ 372

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา สายทางเร่ิมต้นจากบ้านดอนน้อย 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ได้ถนนตาม ราษฎรในพื้นที่ เทศบาลต าบล
คสล. บ้านดอนน้อย ถึง  โคกโขง การคมนาคม ให้มีความสะดวก ถงึโคกโขง หมูท่ี ่6ต าบลดอนหญ้านาง แบบมาตรฐาน และพื้นที่ใกล้เคียง ดอนหญ้านาง
หมู่ที่ 6 ต าบลดอนหญ้านาง สบายมากยิ่งขึ้น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ได้รับความสะดวก
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 ในการสัญจรและ

 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ได้รับประโยชน์
 0.00 - 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว อย่างทั่วถึง
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร
รายละเอียดตามแผนผังและประมาณ
การที่กรมทางหลวง/อบจ.บึงกาฬ
ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้เกิดความสวยงามและ ขุดลอกบริเวณหนองเลิง รายละเอียด 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 มีจ านวนร้อยละ สภาพแวดล้อมมี เทศบาลต าบล
จากบ้านนายรบ พิมพาศรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตามแผนผังและประมาณการที่กรม ของนกัทอ่งเทีย่ว ความสวยงามและ ดอนหญ้านาง
บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 เชื่อม ทางหลวง/อบจ.บึงกาฬก าหนด เพิ่มมากขึ้น เป็นระเบียบ
ถนนสายข้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ เรียบร้อย
ข้าวจังหวัดบึงกาฬ ต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

7 โครงการก่อสร้างประตู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บ ก่อสร้างประตูระบายน้ ารอบ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีประตูระบายน้ า สามารถเก็บกัก เทศบาลต าบล
ปิด เปิดน้ าหนองเลิง จ านวน 4 จุด กักน้ าและเพื่อพัฒนาแหล่งน้ า หนองเลิง จ านวน 4 จุด ที่ได้มาตรฐาน น้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ดอนหญ้านาง
ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ รายละเอียดตามแผนผังและประมาณ และราษฎรมีน้ า
จังหวัดบึงกาฬ การที่กรมทางหลวง/อบจ.บึงกาฬ ใช้ในการเกษตร

ก าหนด กรรมอย่างเพียงพอ

รวม 7 โครงการ 119,900,000 119,900,000 119,900,000 119,900,000 119,900,000

หนา้ 373

โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ กว้าง 5.00 ม. ยาว 1000 ม. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1  สาย ประชาชนได้รับ
บ้านดงเสียด –  โนนขาม   หมู่ที่  1 สะดวก ความสะดวกสบาย

ในการสัญจรไปมา
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ กว้าง 5.00 ม.  ยาว 2700 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  สาย ประชาชนสัญจร

วัดป่าสถิตธรรม - นาสาร  หมู่ที่  4 สะดวก ไปมาได้สะดวก

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วม กว้าง 0.60 เมตร ยาว 1,000 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง มีความสะดวกใน
บ้านโนน -  บ้านนาค า น้ าขังในพื้นที่หมู่บ้าน ลึก 0.58 เมตร การระบายน้ าในชุมชน 

ไม่ให้ท่วมขัง
4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วม กว้าง 0.60 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  แห่ง มีความสะดวก

บ้านโนน  ไปบ้านศรีอุมดม น้ าขังในพื้นที่หมู่บ้าน ลึก 0.58 เมตร ยาว 1,000 เมตร ในการระบายน้ า
ในชุมชน ไม่ให้ท่วมขัง

5 โครงการขุดลอกหนองบัวเหนือ  เพื่อให้ประชาขนมีน้ าใช้ใน กว้าง 175.00 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  แห่ง มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ
หมู่ที่  5 การเกษตร ยาว 220.00 ม.  ลึกเฉล่ีย 3.50 ม. ส าหรับใช้ในชุมชน

และพื้นที่ใกล้
6 โครงการขยายไหล่ทางวางท่อระบายน้ า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 1000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1  แห่ง มีความสะดวก

บ้านโนน– บ้านแก้วสมบูรณ์ ในหมู่บ้านและการสัญจรไป- ในการสัญจร 
หมู่ที่  3 มา  ได้สะดวก และระบายน้ าในชุมชน 

หนา้ 374

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลศรีชมภู

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างประปาหมู่ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1  แห่ง มีน้ าอุปโภค 
ผิวดินขนาดใหญ่บ้านดงเสียด การอุปโภค  ที่สะอาดไว้ใช้ บ้านผิวดิน  จ านวน  1 แห่ง ที่สะอาดไว้ใช้
หมู่ที่  1 ในชุมชนและพื้นที่ใกล้

8 โครงการกอ่สร้างระบบประปาแบบผิวดิน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดิน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1  แห่ง มีน้ าอุปโภค 
ขนาดใหญ่ บ้านหนองทุ่ม การอุปโภค  ที่สะอาดไว้ใช้ จ านวน 1 แห่ง ที่สะอาดไว้ใช้
หมู่ที่  2 ในชุมชนและพื้นที่ใกล้

รวม 8 โครงการ 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000

หนา้ 375 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลศรีชมภู

(ผลผลิตของโครงการ)



ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพื่อให้ไม่มีน้ าท่วมขัง แบบวางท่อบ่อพักขยายไหล่ทาง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละของ ไม่มีน้ าท่วมขัง
น้ าเส้นนายเส่ียน-รพ.สต. ยาว 882เมตร พื้นที่น้ าท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน
ป่าแฝก ม.1

2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้ไม่มีน้ าท่วมขัง แบบวางท่อบ่อพักขยายไหล่ทาง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละของ ไม่มีน้ าท่วมขัง
เส้นศรีวิชัย-คุยสูง ม.6 ยาว 1,200 เมตร พื้นที่น้ าท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน

3 โครงการก่อสร้างถนนคสลเส้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสามารถ
ปรารถนาดี-ไชยศรี - น้อยพัฒนา ม.2 สัญจรไปมาได้สะดวก หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้

สะดวก
4 โครงการก่อสร้างถนนคสลเส้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสามารถ

ศรีเจริญ-โนนตาผา ม.7 มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น หนา0.15เมตร มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้สะดวก

5 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้การระบายน้ าสะดวก แบบวางท่อบ่อพักขยายไหล่ทาง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของพื้นที่ ไม่มีน้ าท่วมขัง
เส้นนายมนตรี-นายธานี ไม่มีน้ าท่วมขัง ยาว 1,200 เมตร น้ าท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน
 -นายศูนธ์ตัน-นางกรม ม.1

หนา้ 376

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า เพื่อให้การระบายน้ าสะดวก แบบวางท่อบ่อพักขยายไหล่ทาง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ร้อยละของพื้นที่ ไม่มีน้ าท่วมขัง
เส้นนายอดิรัตน์ ม.4 ไม่มีน้ าท่วมขัง ยาว 2,000 เมตร น้ าท่วมขัง ภายในหมู่บ้าน

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสามารถ
เส้นนายธานี - ห้วยแฮม  - คุยสูง ม.1 สัญจรไป-มาได้สะดวก เมตร หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้สะดวก

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 7,700,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสามารถ
ศรีวิชัย - คุยสูง ม.6 สัญจรไป-มาได้สะดวก เมตรหนา 0.15 เมตร มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้สะดวก

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ กว้าง 4 เมตร ยาว 250 ม.หนา 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสามารถ
ปรารถนาดี-ใหม่สามัคคี ม.2 สัญจรไป-มาได้สะดวก  015 เมตร ตามแบบอบต./อบจ. มาตรฐาน สัญจรไป-มาได้สะดวก

ก าหนด

รวม 9 โครงการ 44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000 44,100,000

หนา้ 377

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลป่าแฝก

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.02/2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันดา้นการค้าและการลงทุน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน

เปา้หมาย
ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชนใช้ในการเดินทาง กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกวา้ง 5 เมตร 7,812,500 7,812,500 7,812,500 7,812,500 7,812,500 จ านวนกิจกรรม ประชาชน
คสล. สายบ้านหนองหัวช้าง สัญจรคมนาคมได้อย่างสะดวก ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร โครงการที่ สามารถเดินทาง
ไปหนองเบ็นหนองสิม และปลอดภัย รวมทั้งขนส่งพืช พร้อมลงลูกรังไหล่ทางขนาดกว้าง ด าเนินการตาม สัญจรได้อย่าง

ผลการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น 0.50 เมตร ทั้ง 2 ข้าง รายละเอียด สะดวกและมี
ของโครงการ ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

2 โครงการขุดลอกหนองกุด เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ขุดลอกหนองกุดขี้เขียว ขนาดกว้าง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนได้ใช้
ขี้เขียว หมู่ 5 บ้านนาซาว ในการเกษตรมากขึ้น 40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร โครงการที่ ประโยชน์ในการเกษตร

ความจุ 16,000 ลบ ม. หรือ ด าเนินการตาม
รายละเอียดตามใบปริมาณงานและ รายละเอียด
แบบแปลนก าหนด ของโครงการ

3 โครงการก่อสร้างหอผลิตน้ าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภค ก่อสร้างหอผลิตน้ าประปาขนาดกลาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนมีน้ า
หมู่บ้าน ขนาดกลาง บริโภค ที่เพียงพอและแก้ไข จ านวน 1 ถัง (รายละเอียดตามใบ โครงการที่ ที่เพียงพอต่อ
หมู่ 8 บ้านนาล้อม ปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วง ปริมาณงานและแบบแปลนก าหนด) ด าเนินการตาม การอุปโภค

ฤดูแล้ง รายละเอียด และบริโภคในครัวเรือน
ของโครงการ

หนา้ 378

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง



ผ.02/2
เปา้หมาย

ป ี๒๕66 ป ี๒๕67 ป ี๒๕๖8 ป ี๒๕๖9 ป ี๒๕70
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการขุดลอกห้วยบอน เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ ขดุลอกหว้ยบอนตอนกลาง ขนาดกวา้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนได้ใช้
ตอนกลาง หมู่ 1  บ้านหนองหัวช้าง ในการเกษตรมากขึ้น 6 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 5 เมตร โครงการที่ ประโยชน์ในการเกษตร

ความจุ 10,000 ลบ ม. หรือ ด าเนินการตาม
รายละเอียดตามใบปริมาณงานและ รายละเอียด
แบบแปลนก าหนด ของโครงการ

5 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนก เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ก่อสร้างลานกีฬษ อเนกประสงค์ 1,729,000 1,729,000 1,729,000 1,729,000 1,729,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนใน
ประสงค์ หมู่ 5 บ้านนาซาว มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาและจัด จ านวน 1 แห่ง โครงการที่ พื้นที่ อปท. 

กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดตามใบปริมาณงานและ ด าเนินการตาม ได้รับประโยชน์เต็มที่
เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับออก แบบแปลนก าหนด รายละเอียด
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็น ของโครงการ
ประโยชน์

6 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน ก่อสร้างลานกีฬษ อเนกประสงค์ 1,729,000 1,729,000 1,729,000 1,729,000 1,729,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนใน
อเนกประสงค์ หมู่ 10,4 มีพื้นที่ในการเล่นกีฬาและจัด จ านวน 1 แห่ง โครงการที่ พื้นที่ อปท. 
บ้านโพนแก้ว บ้านโนนสวรรค์ กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดตามใบปริมาณงานและ ด าเนินการตาม ได้รับประโยชน์เต็มที่

เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับออก แบบแปลนก าหนด รายละเอียด
ก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็น ของโครงการ
ประโยชน์

รวม 6 โครงการ 13,270,500 13,270,500 13,270,500 13,270,500 13,270,500

หนา้ 379

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง

ที่ โครงการ
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลหนอง

หัวช้าง

วัตถุประสงค์ งบประมาณที่มา ตวัชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ไดร้ับ

หน่วยงานที่
จะขอประสาน



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ 

แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน
1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000 ส านักปลัด 

อบจ.บึงกาฬ

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซ้ือรถยนต์กู้ภัยเคล่ือนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1  คัน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

3 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง เรือก าจัดผักตบชวา และวัชพืชลอยน้ าล าละ 1,500,000 
บาท จ านวน 2 ล า

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

4 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง จัดซ้ือรถดับเพลิง 10  ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล จ านวน 1 คัน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

5 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ จดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิย ุระบบ HF/SSB ขนาดก าลังส่ง 100 
วตัต์ จ านวน 1 ชุด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

6 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ เคร่ืองเสียงขนาดล าโพง 12 นิ้ว พร้อมโมโครโฟนไร้สาย 
แบบเคล่ือนย้าย

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

7 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือเคร่ืองตัดถ่าง พร้อมอุปกรณ์ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ  

ประเภท
งบประมาณและที่มา

ที่

หนา้ 380 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

ประเภท
งบประมาณและที่มา

ที่

8 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ืออุปกรณ์ภู้ภัยเคร่ืองมือเกี่ยวกับงานสาธารณภัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

9 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือเคร่ืองอัดอากาศถังด าน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

10 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
ส่ิงแวดล้อมเฉพาะด้าน ได้แก่ เคร่ืองฉีดน้ าเคร่ืองอัดขยะ 
เส้ือกั๊กสะท้อนแสง ป้ายเตือน กระจกโค้ง กรวยยาง แผง
กั้นหยุดตรวจ ยางชะลอความเร็ว แผงกั้นจราจร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

11 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ืออุปกรณ์สัญญาณจราจร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

12 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือไฟไซเรน จ านวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 21,328,000 21,328,000 21,328,000 21,328,000 21,328,000 

หนา้ 381 แผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ 



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 5,000,000 5,000,000 กองช่าง
ขนาด 50 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 4 คัน

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 25,000,000 25,000,000 กองช่าง
ขนาด 250 แรงม้า ชนิดบูมส้ัน อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 5 คัน

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ 25,000,000 25,000,000 กองช่าง
ขนาด 250 แรงม้า ชนิดบูมยาว อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 5 คัน

4 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 2,132,000 2,132,000 กองช่าง
ขนาด 40 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 4 คัน

5 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 6,650,000 6,650,000 กองช่าง
ขนาด 95 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 5 คัน

6 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถใหญ่พร้อมอุปกรณ์ 6,140,000 6,140,000 กองช่าง
ขนาด 108 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 4 คัน

7 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถนวดและเกี่ยวข้าว 27,728,000 27,728,000 กองช่าง
ขนาด 100 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 16 คัน

8 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร รถเจาะน้ าบาดาล 50,000,000 50,000,000 กองช่าง
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 คัน อบจ.บึงกาฬ

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคล่ือน 15,500,000 15,500,000 กองช่าง
4 ล้อ จ านวน 5 คัน อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 382 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่
งบประมาณ

ประเภท

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ  



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหัวลากพร้อมหางลากชานต่ า 25,600,000 25,600,000 กองช่าง
2 เพลา จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถหัวลากพร้อมหางลากชานต่ า 32,500,000 32,500,000 กองช่าง
3 เพลา จ านวน 5 คัน อบจ.บึงกาฬ

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อยาง 9 ล้อ ขนาด 39 6,000,000 6,000,000 กองช่าง
 แรงม้า จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก 2 ล้อ ขนาด 39 6,800,000 6,800,000 กองช่าง
แรงม้า จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

14 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถบดล้อเหล็ก 10 ตัน 12,920,000 12,920,000 กองช่าง
ขนาด 110 แรงม้า อบจ.บึงกาฬ
จ านวน 4 คัน

15 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเกรด 135 แรงม้า 27,100,000 27,100,000 กองช่าง
จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

16 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ า 6 ล้อ ขนาด 10,000,000 10,000,000 กองช่าง
6,000 ลิตร จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

17 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองอัดฟาง จ านวน 4 เคร่ือง 1,580,000 1,580,000 กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

18 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าเคร่ืองยนต์ 952,000 952,000 กองช่าง
ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 14 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ

19 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าเคร่ืองยนต์ 316,000 316,000 กองช่าง
ขนาด 10 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ

หนา้ 383

ที่ ประเภท
งบประมาณ

โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

20 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าเคร่ืองยนต์ 360,000 360,000 กองช่าง
ขนาด 12 นิ้ว จ านวน 4 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ

21 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ 8,000,000 8,000,000 กองช่าง
จ านวน 4 คัน อบจ.บึงกาฬ

22 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เรือเก็บและอัดก้อนผักตบชวา 45,000,000 45,000,000 กองช่าง
จ านวน 5 ล า อบจ.บึงกาฬ

23 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้า จ านวน 2 คัน 5,000,000 5,000,000 กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

24 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองย่อยกิ่งไม้ จ านวน 6 286,800 286,800 กองช่าง
เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ

25 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เตาเผาถ่าน จ านวน 4 เตา 20,800 20,800 กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

รวม 345,585,600 345,585,600 

หนา้ 384 โครงการที่เกนิศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ใช้ส าหรับประสานแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ที่ ประเภท
งบประมาณ
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ส่วนที่ 4  
 การติดตามและประเมินผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)     
พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน            
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด                      
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                       
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท า
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่           
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่ อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐ 
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์              
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑                      
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้              
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/                
ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 - เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควร
น้อยกว่า ร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ S-Strengit  (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) 
O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

390 

    การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข        
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ             
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 
 

แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า เป็นไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจ านวนเท่าไหร ่สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว ้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ 
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ เป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน เชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การ จัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน  
2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local 
Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา  
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม วิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความชัด  
เจนน าไปสู่การตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต อย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคอื
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน การ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยดึหลักการน าไปสู่การ ปฏิบัติให้เกดิผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที ่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคณุภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรบัการเช่ือมโยงภมูิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ 

5.6 โครงการมีความ 

สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรมท านอ้ย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลติสินคา้โภคภณัฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 

เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิ สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

5.7 โครงการสอดคล้อง 

กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ 
นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเช่ือมต่อหรือเดนิทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได ้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงมั่ง 
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารฐั 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน ด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที ่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจ 

5  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ 

จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) 

ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถกูต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มคีวาม
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์ 

5  

5.11 มีการก าหนดตัว 
ชี้วัด (KPI) และ 

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) 

ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอนัเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะไดร้บั) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพฒันา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวก้ารไดผ้ลหรือผลที่เกดิขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมคีวามเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบสุิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัตไิด้   (4) เป็นเหตุ
เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจรงิ (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

5  

รวมคะแนน 100  รวมคะแนน 
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4.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 1. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  การวัดผลในเชิงปริมาณ 
  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗                
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่      
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  
 ๒. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล
เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล       
เชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

  ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬที่ผ่านมา ได้มีการด าเนินงาน โครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ คือ   
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ    
               เรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา            
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
      สิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
            ยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  โดยสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการที่ได้ ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าไปสู่การปฏิบัติ                   
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเชิงปริมาณ 
  ตารางที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามาปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลตามแผนพัฒนาฯ 
(จ านวน) 

ข้อมูลตามข้อบัญญัติ 
อบจ.บก. (จ านวน) 

เบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 145 346,250000 20 61,270,000 16 54,325,.000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 97 135,456,900 33 40,940,000 17 8,606,132 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 24 8,935,000 11 4,210,000 8 1,723,088 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 15 11,715,000 11 6,563,800 3 3,718,626 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 25 18,213,800 10 1,240,000 2 202,370 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 27 37,145,000 4 2,800,000 3 1,882,331 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 36 91,850,000 143 200,670,940 109 158,891,869 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 14 3,994,031,000 1 2,000,000 1 205,880 

รวม 383 4,643,596,700 233 319,694,740 159 229,555,296 
  
ตารางที่ 32 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามาปฏิบัติ                     
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลตามแผนพัฒนาฯ 
(จ านวน) 

ข้อมูลตามข้อบัญญัติ 
อบจ.บก. (จ านวน) 

เบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 1,874 7,895,606,743 93 82,117,765 66 45,557,185 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 254 805,768,400 59 40,264,600 41 39,237,636 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 30 9,665,000 5 6,200,000 4 5,271,416 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 50 103,954,000 9 3,645,500 5 2,229,545 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 29 14,833,800 4 1,200,000 3 899,385 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 43 43,070,000 9 3,990,364 7 2,900,770 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 196 427,456,040 143 181,419,350 118 141,918,096 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 12 98,740,000 0 0 0 0 

รวม 2,490 9,399,093,983 322 318,837,580 244 235,014,034 
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 ตารางที่ 33 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามาปฏิบัติ             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลตามแผนพัฒนาฯ (จ านวน) 
ข้อมูลตามข้อบัญญัติ 
อบจ.บก. (จ านวน) 

เบิกจ่าย 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 2,472 19,255,935,377 113 58,421,980 103 58,421,980 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 345 534,624,646 52 24,190,956 38 24,190,956 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 27 14,660,000 3 380,000 3 380,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 26 87,700,000 11 23,497,093 6 23,497,093 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 27 21,140,802 4 627,675 4 627,675 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 16 11,990,000 10 5,645,826 6 5,645,826 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 160 341,637,750 194 235,708,470 166 235,708,470 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 5 6,500,000 1 0 0 0 

รวม 3,078 20,274,188,575 388 348,472,000 366 348,472,000 
  
 4.3 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    
     ๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
  ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
  ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง
อาจท าไม่ได้ 
  ๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 ๑.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา  

๓.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔.  อบจ. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 


