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องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 
 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ 
 



 
  



ค าน า 
 

  เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕         
ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้                 
(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่ างน้อยส ามสิบวัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๒  “ข้อ 
2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็ น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ประจ าปี
งบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ  และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
       กันยายน  2565  

 

 
 
 

 



สารบัญ 
 
 

เรื่อง          หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  บทน า 
 ความเป็นมาของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     ๑ 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     3  
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๔ 
  
ส่วนที่  ๒  รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรมและ งบประมาณ 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม   (ผด.0๑)    ๕ - 6 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)    7 - 60 
 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด. 02/1)      61 
 

************************************* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

๑. ความเป็นมาแผนการด าเนินงาน 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้
ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ “ข้อ 2๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจาก
เงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานและจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการในพ้ืนที่

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  
(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6  ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดบึงกาฬให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 
 
 



-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงานทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6 มีรายละเอียดเค้าโครงการ ดังนี้ 

 
  ส่วนที๑่ บทน า ประกอบด้วย 

๑.๑  ความเป็นมาของแผนการด าเนินงาน 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที๒่ รายละเอียดบัญชีโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ 
๒.๑  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  (ผด.๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)  
2.3  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (ผด.02/1)  
 

 
 
 



-๓- 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 



-๔- 
 

๔.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดบึงกาฬมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณของ อบจ. บึงกาฬ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงาน

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 199              68.38% 244,323,800  82.12%
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 17                5.84% 8,396,000       2.82%

รวม 216             74.22% 252,719,800 85%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2.1 แผนงานการเกษตร 16                5.49% 10,587,400    3.55%
2.2 แผนงานการศึกษา 7                  2.40% 5,090,000       1.71%
2.3 แผนงานสาธารณสุข 2                  0.68% 6,000,000       2.01%
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3                  1.03% 1,700,000       0.57%
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10                3.43% 5,060,000       1.70%
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6                  2.06% 2,550,000       0.85%
2.7 แผนงานการพาณิชย์

รวม 44               15% 30,987,400   10%

                                                                                                                               ส่วนที่ 2

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566

อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ

                                บญัชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ   หน้า 5 



ยุทธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ หน่วยงาน

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด รับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร 5                  1.71% 1,550,000       0.52%
3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2                  0.68% 5,700,000       1.91%

รวม 7                 2% 7,250,000     2%
ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินและกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 11                3.78% 3,180,600       1.06%

รวม 11               4% 3,180,600     1%

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13                4.46% 3,350,000       1.12%
5.2 แผนงานงบกลาง

รวม 13               4% 3,350,000     1%
รวมทั้งสิ้น 291             100% 297,487,800 100%

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ   หน้า  6



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้าง ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 400.00 1,500,000 อ าเภอปากคาด - กองช่าง

สายบา้นชัยพร หมู่ที่ 12 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (ข้อบญัญัติ) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด - ไม่น้อยกว่า 2,000.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเลิง ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ  0.50 เมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 335.00 1,500,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สาย บก. 3114 บา้นหนองตอ หมู่ที่ 7 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลนาสวรรค์ - บา้นชมภทูอง หมู่ที่ 7 ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร 
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
จังหวัดบงึกาฬ  0.50 เมตร 

3 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 85.00 เมตร 300,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นเซกาเหนือ หมู่ที่ 14 ต าบลเซกา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ - บา้นไทยเสรี 425.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 
จังหวัดบงึกาฬ

4 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 500,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นดอนน้อย หมู่ที่ 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนาสาร หมู่ที่ 6 ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ
จังหวัดบงึกาฬ  0.50 เมตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  7

องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ

                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
 แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง538.00 2,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง

สายบา้นทรายทอง หมู่ที่ 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโนนสมบรูณ์ - บา้นโคกสว่าง  ไม่น้อยกว่า 2,690.00 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 0.50 เมตร 

6 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 540.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นโนนสา หมู่ที่ 2 ต าบลโคกก่อง – หน่ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทา่โพธิ ์หมู่ที่ 6 ต าบลบงึกาฬ 2,700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

7 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นสังคมพฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลปงุไฮ – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทา่สะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลทา่สะอาด 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

8 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นสุขสาคร หมู่ที่ 4 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลดอนหญ้านาง - บา้นนางาม หมู่ที่ 5 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
จังหวัดบงึกาฬ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 417.00 เมตร 1,500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองจิก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองทุ่ม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 5 ต าบลทา่กกแดง 2,085.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

10 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายทางข้ามล าหว้ยซาว ตอนบน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์ 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  8



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 557.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
บา้นปรารถนาดี หมู่ที่ 2 ต าบลปาุแฝก - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนน หมู่ที่ 3 ต าบลศรีชมภ ู 2,785.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอบงึโขงหลง  - กองช่าง
สายบา้นค าสมบรูณ์ หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ - บา้นไทยเสรี หมูที่ 13 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทุ่ม 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว 2,775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว 2,775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 418.00 เมตร 1,500,000 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
สายบา้นนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยลึก หมู่ที่ 3 2,090.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลชุมภพูร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  9



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นนาสาร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ู-  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาค า หมู่ที่ 1 ต าบล ศรีส าราญ 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนสมบรูณ์ หมู่ที่ 13 ต าบลตูม – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลโซ่ 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลบา้นต้อง - บา้นสายปญัญาเหนือ 1,410.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
หมู่ที่ 19 ต าบลเซกา ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นโนนส าราญใต้ หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโสกก่าม - บา้นค าชมภ ูหมู่ที่ 9 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 460.00 เมตร 1,650,000 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
สายบา้นบวัโคกใหม่ หมู่ที่ 14 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง  2,300.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอนาทม 
จังหวัดบงึกาฬ – บา้นเหล่าส้มปอุย ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดนครพนม 
หมูที่ 8 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม 
จังหวัดนครพนม 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนศิลา  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 13 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 
จังหวัดบงึกาฬ 
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 557.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นพฒันา หมู่ที่ 3  ต าบลดอนหญ้านาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นนาทอง หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหวัช้าง 2,785.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 474.00 เมตร 1,700,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นศรีพนาเหนือ หมู่ที่ 16 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลเซกา – บา้นโคกกระแซ หมู่ที่ 2 2,370.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร 500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองคล้า หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าจัน้ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นหว้ยลึก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองพนัทา – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนปาุบาก หมู่ที่ 6 ต าบลบวัตูม 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหวัแฮต หมู่ที่ 3 ต าบลทา่สะอาด – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนตาผา หมู่ที่ 12 ต าบลปงุไฮ 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 41800 เมตร 1,500,000 อ าเภอบุ่งคล้า - กองช่าง
สายบา้นหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกว้าง   หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า  - บา้นเหล่าหมากผาง 2,090.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
หมูที่ 16 ต าบลทา่ดอกค า ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  11

พ.ศ. 2566

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 557.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นโชคอ านวย หมู่ที่ 16 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลทา่กกแดง  - หนองปลาฝา  2,785.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลทา่กกแดง อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นต้าย หมู่ที่ 4 ต าบลนากัง้  -  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหว้ยน้ าค า หมู่ที่ 14 ต าบลปากคาด 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอปากคาด  จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 348.00 เมตร 1,250,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนชาด หมู่ที่ 4 ต าบลโซ่ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นค าแวง หมู่ที่ 8 ต าบลค าแก้ว 1,740.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นโนนยาง หมู่ที่ 10 ต าบลปากคาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นชัยพร หมู่ที่ 12 ต าบลโนนศิลา 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 557.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นโนนศิลา หมู่ที่ 4 ต าบลไคสี  – หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง 2,785.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 280.00 เมตร 1,000,000 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบา้นสมสนุก หมู่ที่ 4 ต าบลสมสนุก  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (ข้อบญัญัติ) อ าเภอโซ่พสัิย อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นโพธิ ์หมู่ที่ 2 1,400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้าง กว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

35 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีต กว้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
เสริมเหล็ก บา้นหนองหมู หมู่ที่ 5 ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง
จังหวัดบงึกาฬ 

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม กว้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หว้ยแฮ่ ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโชคอ านวย หมู่ที่ 10 ต าบลทา่ดอกค า ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง 
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ

37 โครงการก่อสร้างทอ่เหล่ียมคอนกรีตเสริม กว้างทอ่ลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 อ าเภอบงึโขงหลง - กองช่าง
เหล็ก สายบา้นไทยเจริญ หมู่ที่ 3 ขนาด 2.40 เมตร ความลึก 2.10 เมตร (ข้อบญัญัติ) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
ต าบลทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง - ความยาว 6.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง จังหวัดบงึกาฬ
บา้นบอ่พนา หมู่ที่ 5  ต าบลโสกก่าม  
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 

38 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
ข้ามหว้ยทราย บา้นนาสิงห ์หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลนาสิงห ์อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ 

39 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตสาย ขยายผิวจราจรข้างละ 1.00 เมตร  530,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
บา้นโนนศรีสง่า หมู่ที่ 17 ต าบลโซ่ ระยะทาง 345.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ - อ าเภอบา้นม่วง
บา้นดงหม้อทอง หมู่ที่ 2 ต าบลดงหม้อทองใต้ จังหวัดสกลนคร 
อ าเภอบา้นม่วง จังหวัดสกลนคร 

40 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต ขยายผิวจราจรข้างละ 1.00 เมตร 220,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นหว้ยทราย หมู่ที่ 8 ต าบลโซ่ ระยะทาง 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ – สะพานข้าม อ าเภอบา้นม่วง
หว้ยสงคราม บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่ที่ 5 จังหวัดสกลนคร 
ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบา้นม่วง 
จังหวัดสกลนคร

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 585.00 1,990,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.)  สายรอบหนองหนิ บา้นสะง้อ เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 2 ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไม่น้อยกว่า 2,925.00 ตารางเมตร 
จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้าง 

ละ 0.50 เมตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,800.00 6,140,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.) สาย บก 2147 บา้นโนนสว่าง  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโนนสว่าง - บา้นไคสี หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกว่า 9,000.00 ตารางเมตร 
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้าง
จังหวัดบงึกาฬ ละ 0.50 เมตร

43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,400.00 8,280,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.)สายบา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลนาสวรรค์ บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 3  น้อยกว่า 12,000.00 ตารางเมตร 
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้าง
จังหวัดบงึกาฬ ละ 0.50 เมตร

44  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 2,900.00 9,760,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.)  สายบา้นค าแสน หมู่ที่ 10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ  หรือมีพื้นที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลไคสี บา้นหว้ยสามยอดเทวกุล ไม่น้อยกว่า 14,500.00 ตารางเมตร 
หมู่ที่ 6 ต าบลโปงุเปอืย อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างละ 0.50 เมตร

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,758.00 6,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.) สายบา้นสุขส าราญ หมู่ที่ 2 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลหนองเลิง บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 ไม่น้อยกว่า 8,790.00 ตารางเมตร 
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย
จังหวัดบงึกาฬ ข้างละ 0.50 เมตร

46 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ กว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 4,380,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
Overlay )บา้นโนนยาง หมู่ที่ 5 - เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ (เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองบวัทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหอค า ไม่น้อยกว่า 10,000.00 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตารางเมตร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบ้านทรายทอง หมูท่ี ่13 ต าบลโนนสมบูรณ์ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
  - บา้นโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

48 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบรูณ์ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
  - บา้นหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิไล 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโปงุเปอืย - บา้นโนนแพง หมู่ที่ 9 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบ้านทรายทอง หมูท่ี ่13 ต าบลโนนสมบูรณ์ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1  ต าบลนาสวรรค์ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

51 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร 499,600 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นดอนอุดม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบรูณ์ หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
  - บา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1   ต าบลนาสวรรค์ 710.00  ตารางเมตร
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาสวรรค์  - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนจ าปา หมู่ที่ 6   ต าบลโนนสมบรูณ์ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  15

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

53 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบ้านแสนส าราญ หมูท่ี ่10  ต าบลบึงกาฬ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหว้ยกกต้อง หมู่ที่ 1   ต าบลโปงุเปอืย 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นนาล้อม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเลิง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอโซ่พสัิย อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเมอืงบงึกาฬ - บา้นโนนประเสริฐ หมู่ที่ 5 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ 
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

55 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเลิง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอปากคาด อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ - บา้นชัยพร   หมู่ที่ 12 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลโนนศิลา อ าเภอปากคาด  จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายทางบา้นโคกก่อง หมู่ที่ 7 ต าบลโคกก่อง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทา่โพธิ ์หมู่ที่ 6 ต าบลบงึกาฬ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายทางบา้นโนนสุพรรณ หมู่ที่ 3 ต าบลชยัพร - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 7 ต าบลโคกก่อง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

58 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบุ่งคล้า - กองช่าง
สายบา้นภสูวาท หมู่ที่ 6 ต าบลหนองเด่ิน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า -  บา้นบงับาตร  หมู่ที่ 7 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

59 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบ้านโนนทรายทอง หมูท่ี ่10 ต าบลโนนศิลา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
  - บา้นดาลบงับด หมู่ที่ 7 ต าบลนาดง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  16



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 13 ต าบลปากคาด - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 ต าบลหอค า 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบ้านหว้ยน้ าค า หมูท่ี ่14  ต าบลปากคาด - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นต้าย หมู่ที่ 4 ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบ้านโนนทรายทอง หมูท่ี ่10 ต าบลโนนศิลา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นโนนบญุมี หมู่ที่ 2   ต าบลสมสนุก 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบา้นปทมุรัตน์ หมู่ที่ 8  ต าบลสมสนุก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอโซ่พสัิย อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นคลองทพิย์  หมู่ที่ 2 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเซกา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองทุ่ม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 5 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลทา่กกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นปยิะชน หมู่ที่ 11 ต าบลหนองทุ่ม - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองจิก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองทุ่ม - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 5  ต าบลทา่กกแดง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ - บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 5  695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นศิริเจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลทา่กกแดง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ -   บา้นทา่งาม 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอค าตากล้า
ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดสกลนคร

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองหิ้ง หมู่ที่ 2 ต าบลทา่กกแดง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นเนินไผ่ หมู่ที่ 13 ต าบลทา่กกแดง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

71 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นน้ าจัน้ หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าจัน้ หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นนาแสง หมู่ที่ 1 ต าบลนาแสง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบ้านกุดสิมเหนือ หมูท่ี ่13 ต าบลหนองทุม่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นหนองแก่งทราย หมู่ที่ 13 ต าบลปงุไฮ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

73 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นค าบอน หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าจัน้ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

74 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองชัยวาน หมู่ที่ 3  - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นสังคมพฒันา หมู่ที่ 8 ต าบลปงุไฮ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 

75 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นศิริพฒัน์ หมู่ที่ 6  ต าบลบา้นต้อง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บ้านถ้ าพระ หมูท่ี ่9 ต าบลโสกกา่ม อ าเภอเซกา 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นนาตาไก้ หมู่ที่ 2  ต าบลโสกก่าม - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นต้อง หมู่ที่ 1 ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบ้านสายปัญญาเหนือ หมูท่ี ่19  ต าบลเซกา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นต้อง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคนพฒันา หมู่ที่ 6 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นสามแยก หมู่ที่ 2 ต าบลพรเจริญ  - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสวาท หมู่ที่ 4 ต าบลวังชมภ ู 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร  287,700 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
สายศรีมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลปาุแฝก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นทา่เชียงเครือ หมู่ที่ 2 400.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลปงุไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นเอราวัณ หมู่ที่ 6 ต าบลพรเจริญ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นวังยาว  หมู่ที่ 1  ต าบลวังชมภ ู 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นดอนน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลดอนหญ้านาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นนาสาร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ู 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นนาสาร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ู- หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

84 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
สายบา้นนาล้อม หมู่ที่ 8 ต าบลหนองหวัช้าง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นค านาดี    หมู่ที่ 1 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

85 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นน้อยพฒันา หมู่ที่ 4 ต าบลปาุแฝก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองพนัทา - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 7  ต าบลโซ่ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นทา่เจริญ หมู่ที่ 12 ต าบลบวัตูม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ -  บา้นวังหลวง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอเฝูาไร่ 
หมู่ที่ 1 ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝูาไร่ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นสามหนอง หมู่ที่ 9 ต าบลบวัตูม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับึงกาฬ -  บ้านท่าหายโศก 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอเฝูาไร่ 
ต าบลเฝูาไร่ อ าเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดหนองคาย

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบ้านโพนทอง หมูท่ี ่3 ต าบลหนองพันทา - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนปาุบาก หมู่ที่ 6 ต าบลบวัตูม 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร  148,600 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนแก้ว หมู่ที่ 4 ต าบลหนองพนัทา - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นไร่โนนอุดม หมู่ที่ 3 ต าบลบวัตูม 205.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว  695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบ้านโนนค าสอน หมูท่ี ่1 ต าบลเหล่าทอง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสวาง หมู่ที่ 3 ต าบลถ้ าเจริญ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

93 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองโด หมู่ที่ 6 ต าบลค าแก้ว 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

94 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นดอนเสียด หมู่ที่ 4 ต าบลค าแก้ว - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

95 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบ้านโคกกระแซ หมูท่ี ่12 ต าบลถ้ าเจริญ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาวงสุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลค าแก้ว 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  22

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

97 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอศรีวิไล - กองช่าง
สายบา้นหว้ยลึกอินทรนิมิตร หมู่ที่ 10 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอพรเจริญ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลชุมภพูร อ าเภอศรีวิไล - บา้นศรีส าราญ  695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวดับึงกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

98 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
สายบ้านศรีวไิลสามัคคี หมูท่ี ่3 ต าบลศรีวไิล  - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 7 ต าบลชุมภพูร 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอศรีวิไล - กองช่าง
สายบา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 ต าบลนาแสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บา้นน้ าจัน้ หมู่ที่ 13 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบงึโขงหลง - กองช่าง
สายบา้นค าสมบรูณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบงึโขงหลง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบงึโขงหลง - บา้นไทยเสรี หมู่ที่ 13 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบุ่งคล้า - กองช่าง
สายบา้นโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ต าบลโคกกว้าง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า - บา้นโนนสา หมู่ที่ 5 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

102 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
สายบา้นทรายทอง หมู่ที่ 17 ต าบลบงึโขงหลง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านใหม่ภูเจริญ หมูท่ี ่16  695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

103 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง
สายบา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ต าบลบุ่งคล้า หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า - บา้นซ าบอน  หมู่ที่ 8 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

104 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,010.00 2,855,200 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นโชคชัย หมู่ที่ 6 ต าบลศรีส าราญ - เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองหวัช้าง หมู่ที่ 1 ต าบลหนองหวัช้าง ไม่น้อยกว่า 4,040.00  ตารางเมตร 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ

 0.50 เมตร
105 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 720.00 เมตร 2,596,900 อ าเภอเซกา - กองช่าง

สายบา้นดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลโสกก่าม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นโนนสวนปอ  หมู่ที่ 14 3,600.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 125.00 เมตร 499,600 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นนาตาไก้ หมู่ที่ 2 ต าบลโสกก่าม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นนาขาม หมู่ที่ 7 625.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นค าแสน หมู่ที่ 10 ต าบลไคสี - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหว้ยสามยอดเทวกลุ หมู่ที่ 6 ต าบลโปงุเปอืย 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

108 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบ้านหนองบัวบาน หมูท่ี ่5 ต าบลโปุงเปือย - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองดินด า หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสว่าง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

109 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาสวรรค์ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเลิง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบ้านไคสี หมู่ที่ 5 ต าบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง   อ าเภอเมืองบงึกาฬ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นสุขส าราญ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเลิง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนสว่าง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

112 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นหนองบวัทอง หมู่ที่ 7 ต าบลหอค า - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสง่า  หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเลิง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

113 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นทา่โพธิ ์ หมู่ที่ 6 ต าบลบงึกาฬ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสา หมู่ที่ 2 ต าบลโคกก่อง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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ระยะเวลาการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  25

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นค าภ ูหมู่ที่ 5 ต าบลชัยพร อ าเภอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
เมืองบงึกาฬ - บา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 ต าบล 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
นาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร 494,700 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบงึกาฬ 675.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

116 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นนาดงน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลนาดง อ าเภอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
ปากคาด จังหวัดบึงกาฬ - บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอรัตนวาปี
ต าบลนาทบัไฮ อ าเภอรัตนวาป ีจงัหวัดหนองคาย ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดหนองคาย

117 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นโนนชัยศรี หมู่ที่ 4 ต าบลโนนศิลา - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นดาลบงับด หมู่ที่ 7 ต าบลนาดง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

118 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 7 ต าบลสมสนุก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอโซ่พสัิย อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นหนองแวง หมู่ที่ 2 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

119 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอปากคาด - กองช่าง
สายบ้านห้วยก้านเหลือง หมู่ที่ 12 ต าบลปากคาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเลิง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นศรีนาวา หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าเจริญ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหว้ยเนียม หมู่ที่ 10 ต าบลค าแก้ว 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

121 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 130.00 เมตร 498,600 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นแสงอรุณ หมู่ที่ 7 ต าบลศรีชมภ ู 650.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

122 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนปาุบาก หมู่ที่ 6 ต าบลบวัตูม - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นปาุไร่ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองพนัทา 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

123 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 135.00 เมตร 498,400 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบ้านตูม หมูท่ี ่1 ต าบลบัวตูม อ าเภอโซ่พิสัย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ - บา้นทา่ค าบง หมู่ที่ 5  675.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอเฝูาไร่
ต าบลวังหลวง อ าเภอเฝูาไร่ จังหวัดหนองคาย ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดหนองคาย

124 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นค าไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย)  - อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
โซ่พสัิย - บา้นนาล้อม หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเลิง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

125 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นโนนภดิูน หมู่ที่ 6 ต าบลโซ่ อ าเภอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
โซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ - บา้นเหล่าสมบรูณ์ 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 อ าเภอบา้นม่วง
หมู่ที่ 5 ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบา้นม่วง ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
ระยะเวลาการด าเนินงาน

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบุ่งคล้า - กองช่าง
สายบ้านเทพมีชัย หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
บุ่งคล้า - บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

127 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง
สายบา้นดอนแพง หมู่ที่ 6 ต าบลบุ่งคล้า หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า - ปาุช้าบา้นโนนสะอาด หมู่ที่ 9 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

128 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 137.00 เมตร 498,500 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นค าบอนใหม่ หมู่ที่ 13 ต าบลน้ าจัน้ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 ต าบล 685.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
นาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

129 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นดอนเสียด หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นต้อง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บา้นค าแคนพฒันา หมู่ที่ 6 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
สายบา้นนาสะแบง หมู่ที่ 1 ต าบลนาสะแบง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บา้นค าแคนพฒันา หมู่ที่ 6 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอศรีวิไล - กองช่าง
สายบา้นศรีวิไล หมู่ที่ 1 ต าบลศรีวิไล หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บา้นชมภทูอง หมู่ที่ 7 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 139.00 เมตร 498,700 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
สายบา้นดงสว่าง หมู่ที่ 6 - วัดถ้ าผาเจีย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นดงชมภ ูหมู่ที่ 7 ต าบลโพธิห์มากแข้ง 695.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

133 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายผิวจราจรข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 499,100 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง
(คสล.) สายแยก ทล. 212 บา้นบุ่งคล้าทุ่ง 323.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 2 - บา้นนาจาน หมู่ที่ 4 ต าบลบุ่งคล้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 646.00 ตาราเมตร
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ

134 โครงการซ่อมสร้างถนน สาย บก.3098 ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 844,200 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นหว้ยผักขะ หมู่ที่ 4 ต าบลเซกา - 170.00 เมตร หนา 0.05 เมตรหรือมีพืน้ที่ (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ต าบลบา้นต้อง ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

135 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 479,800 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นทองสาย หมู่ที่ 4 ต าบลโนนสมบรูณ์ - ความยาว 5,700.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ 2,052.00 ลูกบาศก์เมตร

136 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 465,600 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นแสนสุข หมู่ที่ 11 ต าบลบงึกาฬ - ความยาว 920.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ียตาม (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นดอนเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลวิศิษฐ์ สภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 2,208.00 ลูกบาศก์เมตร

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 494,600 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นพรนิยม หมู่ที่ 9 ต าบลโนนสว่าง - ความยาว 7,000.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองตะไก้ หมู่ที่ 7 ต าบลโปงุเปอืย  ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 1,848.00 ลูกบาศก์เมตร

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 494,800 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง - ความยาว 6,000.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
โนนบักดาว ต าบลโนนสวา่ง อ าเภอเมืองบึงกาฬ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
จังหวัดบงึกาฬ 2,088.00 ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2566

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบา้นนาโซ่ ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 494,800 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต าบลหอค า - บา้นหนองหมู ความยาว 6,200.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ 2,040.00 ลูกบาศก์เมตร

140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 486,300 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นโนนสง่า หมู่ที่ 12 ต าบลชัยพร ความยาว 3,400.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ - บา้นโคกก่องใต้ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 7 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบงึกาฬ 2,646.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

141 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอปากคาด กองช่าง
บา้นโนนถวัลย์ หมู่ที่ 3 ต าบลสมสนุก - ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 9 ต าบลโนนศิลา ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

142 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บา้นเทพมงคล ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 256,600 อ าเภอเซกา กองช่าง
หมู่ที่ 20 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา ความยาว 1,800.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ - บา้นอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 23 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 1,450.00 ลูกบาศก์เมตร

143 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 496,800 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 ต าบลเซกา - ความยาว 4,000.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นต้อง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 2,788.00 ลูกบาศก์เมตร

144 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 486,800 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นหว้ยผักขะเหนือ หมู่ที่ 22 ความยาว 2,900.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลเซกา - บา้นทา่สวรรค์ หมู่ที่ 7 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลปงุไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 2,900.00 ลูกบาศก์เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  30

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

145 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 253,200 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นเทพมงคล หมู่ที่ 20 ต าบลเซกา ความยาว 1,900.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ  - บา้นเซกาใต้ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 10 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา 1,400.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

146 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 499,800 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นทา่กกแดง หมู่ที่ 1 ต าบลทา่กกแดง ความยาว 3,200.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ - บา้นผาศักด์ิ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า อ าเภอค าตากล้า
หมู่ที่ 13 ต าบลค าตากล้า 2,700.00 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

147 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ช่วงที่ 1 ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 497,100 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นทา่กกแดง หมู่ที่ 1 ต าบลทา่กกแดง เมตร ความยาว 2,000.00 เมตร ช่วงที่ 2 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ - บา้นนาค า ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร อ าเภอค าตากล้า
หมู่ที่ 15 ต าบลค าตากล้า ความยาว 1,700.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย จังหวัดสกลนคร
อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า

2,700.00 ลูกบาศก์เมตร
148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 336,600 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง

สายบา้นศรีอุดม หมู่ที่ 3 ต าบลพรเจริญ - ความยาว 3,400.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลปาุแฝก ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ 1,650.00 ลูกบาศก์เมตร

149 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 395,600 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
สายบา้นศรีเจริญ หมู่ที่ 7 ต าบลปาุแฝก ความยาว 4,200.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นโนนตาผา หมู่ที่ 12 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลปงุไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ 1,968.00 ลูกบาศก์เมตร

150 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 488,200 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
บา้นพลูผล หมู่ที่ 5 ต าบลวังชมภ ู- ความยาว 3,200.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นแก้วสมบรูณ์ หมู่ที่ 8 ต าบลพรเจริญ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ 2,400.00 ลูกบาศก์เมตร

พ.ศ. 2566
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 496,600 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นน้อยพฒันา หมู่ที่ 4 ต าบลปาุแฝก ความยาว 5,800.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นหนองลาด หมู่ที่ 3 ต าบลศรีส าราญ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ 2,250.00 ลูกบาศก์เมตร

152 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 499,300 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายเชื่อมต่อระหว่าง ต าบลหนองหวัช้าง - ความยาว 6,000.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
จังหวัดบงึกาฬ 2,220.00 ลูกบาศก์เมตร

153 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลโซ่ - ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนม่วง หมู่ที่ 9 ต าบลหนองพนัทา ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

154 โครงการโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นทา่สวาท หมู่ที่ 9 ต าบลโซ่ ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ - ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า อ าเภอบา้นม่วง 
บา้นเหล่าสมบรูณ์ หมู่ที่ 5 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร จังหวัดสกลนคร
ต าบลดงหม้อทองใต้ อ าเภอบา้นม่วง 
จังหวัดสกลนคร

155 โครงการปรับถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 350,200 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ต าบลโซ่ - ความยาว 2,450.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนอุดม หมู่ที่ 3 ต าบลบวัตูม ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ 1,837.50 ลูกบาศก์เมตร

156 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
บา้นโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ู ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

157 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
บา้นโคกส าราญสามัคคี หมู่ที่ 8 ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลชุมภพูร -บา้นอูค่ า หมู่ที่ 7 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลชุมภพูร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
บา้นหนองจันทรส์าคร หมู่ที่ 6 ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย)  - อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล - บา้นโนนสา ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า จังหวัดบงึกาฬ
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

159 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
บา้นนาแสงสาคร หมู่ที่ 7 ต าบลนาแสง  - ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นสันทรายงาม หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะแบง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ

160 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
บา้นทรายทอง หมู่ที่ 17 ต าบลบงึโขงหลง ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นใหม่ภเูจริญ หมู่ที่ 16 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

161 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
บา้นดงชมภ ูหมู่ที่ 7 ต าบลโพธิห์มากแข้ง - ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทรายทอง หมู่ที่ 17 ต าบลบงึโขงหลง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

162 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
บา้นดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิห์มากแข้ง ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นดงชมภ ูหมู่ที่ 7 ต าบลโพธิห์มากแข้ง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  33



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

163 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
บา้นใหม่เจริญ หมู่ที่ 16 ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง - ถนนเชื่อมต่อ  ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลดงบงั อ าเภอบงึโขงหลง 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

164 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง
บา้นซ าบอน หมู่ที่ 8 ต าบลบุ่งคล้า - ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนไพศาล หมู่ที่ 5 ต าบลโคกกว้าง ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร

165 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ผิวจราจรลูกรังกว้างเฉล่ีย 5.00 เมตร 497,600 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง
บก.ถ. 1 - 0003 บา้นทา่ส้มโฮง หมู่ที่ 4 ความยาว 3,480.00 เมตร ลงลูกรังเฉล่ีย (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโคกกว้าง - บา้นบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 2 ตามสภาพพื้นที่โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า
ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า 2,610.00 ลูกบาศก์เมตร
จังหวัดบงึกาฬ

166 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 600.00 2,250,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นหอค า หมู่ที่ 1 ต าบลหอค า - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นชัยบาดาล หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสว่าง ไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
167 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง

สายบา้นหว้ยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโปงุเปอืย - บา้นโนนแพง หมู่ที่ 9 ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  34

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

168 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นสมประสงค์ หมู่ที่ 12 ต าบลหอค า - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 440.00 เมตร 1,500,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง

สายบา้นนาปาุน หมู่ที่ 4 - บา้นหนองนาแซง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบงึกาฬ 2,200.00  ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

170 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นโนนชัยศรี หมู่ที่ 4 ต าบลโนนศิลา - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นไร่ หมู่ที่ 1 ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
171 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง

สายบา้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ต าบลโนนศิลา เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก)  - อ าเภอโซ่พสัิย อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นโนนงาม หมู่ที่ 5 ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
172 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง

สายบา้นศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 13 ต าบลปากคาด เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก)  - อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย
จังหวัดบงึกาฬ ข้างละ 0.50 เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นนาสะแบง หมู่ที่ 2 ต าบลค าแก้ว - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นซ าบอน หมู่ที่ 6 ต าบลเหล่าทอง ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอศรีวิไล - กองช่าง

สายบา้นหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิไล - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
175 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง

สายบา้นโนนจ าปาทอง หมู่ที่ 10 ต าบล เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ - อบจ.บงึกาฬ
โพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร อ าเภอนาทม
บา้นนาโด ต าบลนาทม อ าเภอนาทม ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม ข้างละ 0.50 เมตร

176 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
สายบา้นนาสะแบง หมู่ที่ 1 ต าบลนาสะแบง - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นค าแคนพฒันา หมู่ที่ 6 ต าบลนาแสง ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
177 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 801.00 2,730,000 อ าเภอเซกา กองช่าง

สายบา้นทา่สะอาด หมู่ที่ 1 ต าบลทา่สะอาด - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองชัยวาน หมู่ที่ 3 ต าบลปงุไฮ ไม่น้อยกว่า 4,005.00 ตารางเมตร 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

178 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 724.00 2,560,000 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
สายบา้นศรีมงคล หมู่ที่ 5 ต าบลปาุแฝก เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นทา่เชียงเครือ หมู่ที่ 2 ไม่น้อยกว่า 3,620.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลปงุไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
179 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง

สายบา้นนาซาว หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหวัช้าง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ - บา้นหว้ยเรือใหญ่ หมู่ที่ 4 ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย
จังหวัดบงึกาฬ ข้างละ 0.50 เมตร

180 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 3,410,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
บา้นดงสาร หมู่ที่ 6 ต าบลซาง - บา้นโคกก่อง เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา ไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตารางเมตร 
จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ีย

ข้างละ 0.50 เมตร
181 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง

สายบา้นนาวงสุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลค าแก้ว - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นศรีนาวา หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ าเจริญ 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

182 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 24.00 เมตร 2,350,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
(คสล.) บา้นนาเจริญเหนือ  หมู่ที่ 8 (ตามแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับอปท. (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลหนองเลิง -  บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่แบบ 
ต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ ทถ-4-101,ทถ-4-102,ทถ-4-103,

ทถ-4-104,ทถ-4-205,ทถ-4-206,
ทถ-4-304,ทถ-4-307,ทถ-4-308,
ทถ-4-401,ทถ-4-403,ทถ-4-404,ทถ-4-501)
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

183 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร  2,370,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
(คสล.) บา้นเจริญสามัคคี หมู่ที่ 10 (ตามแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับอปท. (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอปากคาด อบจ.บงึกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ -  ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่แบบ จังหวัดบงึกาฬ
บา้นโนนเสถียร หมู่ที่ 7 ต าบลโนนศิลา ทถ-4-101,ทถ-4-102,ทถ-4-103,
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ทถ-4-104,ทถ-4-205,ทถ-4-206,

ทถ-4-304,ทถ-4-307,ทถ-4-308,
ทถ-4-401,ทถ-4-403,ทถ-4-404,ทถ-4-501)

184 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,075.00 4,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ - กองช่าง
สายบา้นค าภ ูหมู่ที่ 5 ต าบลชัยพร เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเมืองบงึกาฬ  - บา้นนาค าแคน หมู่ที่ 3 ไม่น้อยกว่า 5,375.00 ตารางเมตร จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 

0.50 เมตร
185 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 18.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง

(คสล.) ข้ามหว้ยเซกา บา้นศรีพนา หมู่ที่ 16 - (ตามแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับอปท. (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโคกพทิกัษ ์หมู่ที่ 15 ต าบลเซกา ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่แบบ 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ทถ-4-101,ทถ-4-102,ทถ-4-103,

ทถ-4-104,ทถ-4-205,ทถ-4-206,
ทถ-4-304,ทถ-4-307,ทถ-4-308,
ทถ-4-401,ทถ-4-403,ทถ-4-404,ทถ-4-501)

186 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
(คสล.) สายบา้นดอนเสียด หมู่ที่ 3 ต าบล หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
บา้นต้อง อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคนพฒันา 2,775.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
หมู่ท่ี 6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

187 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านภเูงิน หมูท่ี ่10 กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร 1,390,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
ต าบลบา้นต้อง อ าเภอเซกา - บา้นเทพมีชัย หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอบุ่งคล้า อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 7 ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า 2,750.00 ตารางเมตร  จังหวัดบงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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188 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
สายบา้นหว้ยลึก หมู่ที่ 1 ต าบลหนองพนัทา - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนปาุบาก หมู่ที่ 6 ต าบลบวัตูม 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

189 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 1,020.00 3,750,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
สายบา้นนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 ต าบลนาสวรรค์ - เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นโนนจ าปา หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสมบรูณ์ ไม่น้อยกว่า 5,100.00 ตารางเมตร 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ  ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ

0.50 เมตร
190 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง

สายบ้านหนองบัวบาน  หมูท่ี ่5 ต าบลโปุงเปือย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นหนองดินด า หมู่ที่ 6 ต าบลโนนสว่าง 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

191 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองทุ่ม หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
 - บา้นโพธิน์้อย หมู่ที่ 5 ต าบลทา่กกแดง 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

192 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
สายบา้นพฒันา หมู่ที่ 3 ต าบลดอนหญ้านาง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาทอง  หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหวัช้าง 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

193 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000  อ าเภอโซ่พสัิย - กองช่าง
สายบ้านห้วยลึกเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองพันทา หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอปากคาด อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอโซ่พสัิย - บา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 7 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลสมสนุก อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

194 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 555.00 เมตร 2,000,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
สายบา้นสามพาดพฒันา หมู่ที่ 18 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง คสล. 2 (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลปากคาด  - บา้นสุขประเสริฐ  หมู่ที่ 7 ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร 
ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,775.00 

ตารางเมตร
195 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอบุ่งคล้า - กองช่าง

สายบา้นโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ต าบลโคกกว้าง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า - บา้นโนนสา หมู่ที่ 5 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

196 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
สายบา้นดงสว่าง หมู่ที่ 6  - ถ้ าผาเจีย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นดงชมภ ูหมู่ที่ 7 ต าบลโพธิห์มากแข้ง 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

197 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กวา้ง 7.00 เมตร ระยะทาง 30.00 เมตร  2,650,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
(คสล.) ห้วยอีหล้า สายบ้านศิริมงคล หมูท่ี ่13  (ตามแบบมาตรฐานงานสะพานส าหรับอปท. (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลบา้นต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบงึกาฬ ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่แบบ 

ทถ-4-101,ทถ-4-102,ทถ-4-103,
ทถ-4-104,ทถ-4-205,ทถ-4-206,
ทถ-4-304,ทถ-4-307,ทถ-4-308,
ทถ-4-401,ทถ-4-403,ทถ-4-404,ทถ-4-501)

198 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สายบา้นตาลเด่ียว หมู่ที่ 4  ต าบลทา่สะอาด  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) อ าเภอพรเจริญ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ที่ 2 ต าบลวังชมภู 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  40

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

199 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง 830.00 เมตร 3,000,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
สายบา้นเนินไผ่ หมู่ที่ 13 ต าบลทา่กกแดง - หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า (จ่ายเงินสะสม 2565) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อ าเภอเซกา 4,150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
จังหวัดบงึกาฬ ข้างกว้างเฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร

รวม 199 โครงการ 244,323,800

          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง เสาไฟฟาูสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 478,000 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง

บริเวณจุดเส่ียง แยกทางหลวง 212 - จ านวน 8 ต้น (ข้อบญัญติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหาดแฮ่ หมู่ที่ 3 ต าบลโคกกว้าง 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ 

2 โครงการไฟฟาูส่องสว่าง สายทาง เสาไฟฟาูสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร 478,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
บก 3036 บา้นโสกก่าม อ าเภอเซกา - จ านวน 8 ต้น (ข้อบญัญติ) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
บา้นทา่ดอกค า อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ 

3 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง บริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
เส่ียงบนถนนสาย บก. 2147 บา้นไคสี บริเวณจุดเส่ียงบนถนนสาย บก. 2147 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลไคสี - บา้นโนนสว่าง หมู่ที่ 1
ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบงึกาฬ 
จังหวัดบงึกาฬ

4 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง บริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง
เส่ียงบนถนนสาย บก. 3006 บริเวณจุดเส่ียงบนถนนสาย บก. 3006 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง - 
บา้นนาเจริญ หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเลิง  
อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

5 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
เส่ียง ถนนสาย บก. 2037 บา้นหว้ยไม้ซอด บริเวณจุดเส่ียง ถนนสาย บก. 2037 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 9 ต าบลปากคาด - บา้นนากัง้ หมู่ที่ 1
ต าบลนากัง้ อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  42

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
ระยะเวลาการด าเนินงาน

         1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอปากคาด - กองช่าง

เส่ียง ถนนสาย บก. 2036 สาย บริเวณจุดเส่ียง ถนนสาย บก. 2036 (เหลือจ่าย) อ าเภอเมืองบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นนาดงน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลนาดง จังหวัดบงึกาฬ
อ าเภอปากคาด - บา้นคลองเค็ม หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบงึกาฬ 
จังหวัดบงึกาฬ

7 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างและไฟ ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างและไฟกระพริบแจ้ง 496,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
กระพริบแจ้งเตือนพลังงานแสงอาทติย์ เตือนพลังงานแสงอาทติย์ตามจุดเส่ียงถนน (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ตามจุดเส่ียงถนนพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
(บา้นดอนเสียด หมู่ที่ 1 ต าบลศรีชมภ ู- 
บา้นนาค า หมู่ที่ 1 ต าบลศรีส าราญ 
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ) 

8 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
เส่ียงริมทาง สาย บก. 2047 แยกทาง บริเวณจุดเส่ียงริมทาง สาย บก. 2047 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หลวงเฝูาไร่  - บา้นโคกสะอาด หมู่ที่ 7 
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ

9 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
เส่ียง สาย บก. 3112 บา้นโคกกลาง บริเวณจุดเส่ียง สาย บก. 3112 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอโซ่พสัิย - 
บา้นถ้ าเจริญ หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ 
อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ

10 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 2005 บา้นศรีวิไล บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 2005 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 1 ต าบลศรีวิไล - บา้นนาแสง หมู่ที่ 1
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ

         1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
ระยะเวลาการด าเนินงาน
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พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างสายทาง ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างสายทาง 496,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
สาย บก. 4070 บา้นค าบอน หมู่ที่ 2 สาย บก. 4070 (เหลือจ่าย) อ าเภอศรีวิไล อบจ.บงึกาฬ
ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา - บา้นนาค าแคน จังหวัดบงึกาฬ
หมู่ที่ 3 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบงึกาฬ

12 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 1016 บา้นบอ่พนา บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 1016 (เหลือจ่าย) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา - จังหวัดบงึกาฬ
บา้นโนนสวนปอ หมู่ที่ 6 ต าบลบงึโขงหลง 
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ

13 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอพรเจริญ - กองช่าง
เส่ียงบนถนน  สายบา้นปราถนาดี หมู่ที่ 2 บริเวณจุดเส่ียงบนถนน  สายบา้นปราถนาดี (เหลือจ่าย) อ าเภอเซกา อบจ.บงึกาฬ
ต าบลปาุแฝก อ าเภอพรเจริญ - จังหวัดบงึกาฬ
บา้นทา่เชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต าบลปงุไฮ 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

14 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 3098 บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 3098 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นเหล่าคาม หมู่ที่ 4 ต าบลน้ าจัน้ - 
บา้นดอนเสียด   หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นต้อง 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

15 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเซกา - กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 3063 บา้นโสกก่าม บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 3063 (เหลือจ่าย) อ าเภอบงึโขงหลง อบจ.บงึกาฬ
หมู่ที่ 1 ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา - จังหวัดบงึกาฬ
บา้นทา่ดอกค า หมู่ที่ 1 ต าบลทา่ดอกค า 
อ าเภอบงึโขงหลง จังหวัดบงึกาฬ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  44

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

         1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน
ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอปากคาด กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 1014 บา้นหว้ย บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 1014 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
เดือนหา้ หมู่ที่ 7 ต าบลหนองยอง  - 
บา้นหนองแวงใน หมู่ที่ 7 ต าบลสมสนุก 
อ าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ

17 โครงการติดต้ังไฟฟาูส่องสว่างบริเวณจุด ติดต้ังไฟฟาูส่องสว่าง 496,000 อ าเภอเซกา กองช่าง
เส่ียงบนถนน สาย บก. 2027 บริเวณจุดเส่ียงบนถนน สาย บก. 2027 (เหลือจ่าย) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
บา้นทา่เชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต าบลปงุไฮ  -  
บา้นใหม่สามัคคี หมู่ที่ 8 ต าบลทา่สะอาด 
อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ

รวม 17 โครงการ 8,396,000

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ระยะเวลาการด าเนินงาน
         1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ใน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการ 100,000 ภายในเขต ส านักปลัด

พระราชานุเคราะหพ์ระบาทสมเด็จ ได้แก่ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมค่าเอกสาร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
พระเจ้าอยูห่วัและพระบรมวงศานุวงศ์ ส่ิงพมิพ ์ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

2 โครงการอุดหนุนการยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 4,000,000 ภายในเขต ส านักปลัด
ใหไ้ด้มาตรฐานและความปลอดภยั โครงการอุดหนุนการยกระดับสินค้าเกษตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
กิจกรรมการส่งเสริมและการพฒันาสินค้า ใหไ้ด้มาตรฐานและความ ปลอดภยั 
เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน กิจกรรม การส่งเสริมและพฒันาสินค้า
(บงึกาฬเมืองอาหารปลอดภยั) เกษตรใหไ้ด้มาตรฐาน 

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยหนิ กว้างของล าหว้ยโดยเฉล่ีย 10.00 เมตร 350,000 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
บา้นหนองบวังาม หมู่ที่ 15 ระยะด าเนินการขุดลอก 750.00 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบงึโขงหลง หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,200 
จังหวัดบงึกาฬ ลูกบาศก์เมตร 

4 โครงการขุดลอกหนองแข้น้อย กว้างของล าหว้ยโดยเฉล่ีย 20.00 เมตร 500,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง
บา้นหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 ระยะด าเนินการขุดลอก 600.00 เมตร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,620 

ลูกบาศก์เมตร 
5 โครงการขุดลอกหนองอีหมี บา้นหนองตีนเผือก กว้างเฉล่ีย  90 X 50 ตารางเมตร 500,000 อ าเภอเซกา กองช่าง

ต าบลน้ าจัน้ อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ดินขุด ไม่น้อยกว่า 10,000.00  
ลูกบาศก์เมตร

6 โครงการขดุลอกหว้ยขอ่ย บ้านหนองทุม่ หมูท่ี ่1 กว้างเฉล่ีย  100 X 40 ตารางเมตร 488,900 อ าเภอเซกา กองช่าง
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

ดินขุด ไม่น้อยกว่า 8,500.00  
ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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         2.1 แผนงานการเกษตร
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการขุดลอกหว้ยขึน้แตก บา้นโนนมันปลา กว้างเฉล่ีย 10.00 เมตร ยาว 620.00 414,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง

หมูท่ี ่10 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พสัิย จงัหวดับึงกาฬ เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,075.00  
ลูกบาศก์เมตร

8 โครงการขุดลอกหว้ยอีไฮตอนบน บา้นถ้ าเจริญ กว้างเฉล่ีย 10.00 เมตร ยาว 1,100.00 480,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พสัิย เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,000.00  

ลูกบาศก์เมตร
9 โครงการขุดลอกห้วยผ้ึง บ้านสามหนอง หมูท่ี ่9 กว้างเฉล่ีย 20.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร 432,000 อ าเภอโซ่พสัิย กองช่าง

ต าบลบวัตูม อ าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,062.50  
ลูกบาศก์เมตร

10 โครงการขุดลอกหว้ยโสกแฝก บา้นโนนสวรรค์ กว้างเฉล่ีย 30.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร 451,300 อ าเภอบงึโขงหลง กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลบงึโขงหลง อ าเภอบงึโขงหลง ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือมีปริมาณ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ ดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400.00  

ลูกบาศก์เมตร
11 โครงการขุดลอกหนองบงุกระเบา กว้างเฉล่ีย 40.00 เมตร ยาว 200.00 448,200 อ าเภอบุ่งคล้า กองช่าง

บา้นหนองเด่ินทา่ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเด่ิน เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,400.00  

ลูกบาศก์เมตร
12 โครงการขุดลอกหว้ยสาน บา้นศรีชมภ ูหมู่ที่ 7 กว้างเฉล่ีย 80.00 เมตร  ยาว 129.00 497,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง

ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,250.00  
ลูกบาศก์เมตร

13 โครงการขุดลอกหนองบัวเหนือ บ้านหนองบัวน้อย กว้างเฉล่ีย 80.00 เมตร  ยาว 129.00 432,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลศรีชมภ ูอ าเภอพรเจริญ เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,250.00  

ลูกบาศก์เมตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

         2.1 แผนงานการเกษตร
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการขุดลอกหนองยาว บา้นนาขาว หมู่ที่ 5 กว้างเฉล่ีย 80.00 เมตร  ยาว 129.00 497,000 อ าเภอพรเจริญ กองช่าง
ต าบลหนองหวัช้าง อ าเภอพรเจริญ เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,250.00  

ลูกบาศก์เมตร
15 โครงการขุดลอกหว้ยผ้ึง บา้นหนองบวับาน กว้างเฉล่ีย  10.00 เมตร ยาว 1,000.00 500,000 อ าเภอเมืองบงึกาฬ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต าบลโปงุเปอืย อ าเภอเมืองบงึกาฬ เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 14,100.00 

ลูกบาศก์เมตร
16 โครงการขุดลอกหว้ยก าแพง บา้นหนองจันทร์ กว้างเฉล่ีย 20.00 เมตร ยาว 650.00 497,000 อ าเภอศรีวิไล กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล เมตร ความลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร หรือ (เศรษฐกจิฐานราก) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ มีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,700.00 

ลูกบาศก์เมตร
รวม 16 โครงการ 10,587,400

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  48

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

         2.1 แผนงานการเกษตร



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันารูปแบบการขับเคล่ือน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 590,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โครงการพฒันารูปแบบการขับเคล่ือน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
โดยใช้พื้นที่เปน็ฐาน โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโดยใช้พื้นที่

เปน็ฐานของส านักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบงึกาฬ

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 2,500,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ
เรียนนักเรียนของโรงเรียนระดับ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
มัธยมศึกษาจังหวัดบงึกาฬ ของนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบงึกาฬ 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดบงึกาฬ

3 โครงการพฒันาเยาวชนสู่การ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการพฒันาเยาวชน 500,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ค่าอาหาร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสาร 
ค่าปาูยประชาสัมพนัธ์ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 

4 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 200,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ
วันเด็ก เช่น ค่าของรางวัล,ค่าขนม, (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ค่าเงินรางวัล ฯลฯ

5 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ 300,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ
การศึกษาส าหรับการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมทางการศึกษาส าหรับการ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย ฯลฯ

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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          2.2 แผนงานการศึกษา
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ 500,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ เยาวชน ฯลฯ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

7 โครงการพหวุัฒนธรรมเพื่อยกระดับ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโครงการพหุ 500,000 ภายในเขต กองการศึกษาฯ
การทอ่งเที่ยวอย่างยัง่ยืนโดยใช้ วัฒนธรรมเพื่อยกระดับการทอ่งเที่ยว (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
โรงเรียนเปน็ฐาน อย่างยัง่ยืน

รวม 7 โครงการ 5,090,000

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอูงกันและควบคุมการแพร่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 5,000,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข

ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ โครงการปอูงกันและควบคุมการแพร่ระบาด (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 1,000,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข
งานของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ประจ าหมู่บา้น ด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บา้นจังหวัดบงึกาฬ
รวม 2 โครงการ 6,000,000

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
          2.3 แผนงานสาธารณสุข

ระยะเวลาการด าเนินงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  50

          2.2 แผนงานการศึกษา
ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ 500,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค จัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใต้โครงการสัตว์ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธารศาสตราจารย์ ฯลฯ
ดร.สมเด็จเจ้าฟาูฯกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 1,000,000 ภายในเขต ส านักปลัด 
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ทอ้งถิน่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการด ารงชีพ ฝุายสวสัดิการสังคม

ฯลฯ
3 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000 ภายในเขต ส านักปลัด 

ผู้สูงอายุและคนพกิารจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันา  คุณภาพชีวิตใหแ้ก่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ผู้สูงอายุและคนพกิาร ฯลฯ ฝุายสวสัดิการสังคม

รวม 3 โครงการ 1,700,000

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565

         2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

พ.ศ. 2566

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  51



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 300,000 ภายในเขต ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พนัปหีลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระบรมราชินี 
กิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์เชิญชวน
หรืออ านวยความสะดวกใหก้ับประชาชน
เพื่อมาร่วมงานรัฐพธิี และพระราชพธิีต่างๆ 

2 โครงการวันทอ้งถิน่ไทย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ 60,000 ภายในเขต ส านักปลัด
จัดงานวันทอ้งถิน่ไทย ได้แก่ ค่าอาหารว่าง, (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม, ค่าเอกสารส่ิงพมิพ์,
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

3 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 400,000 ภายในเขต ส านักปลัด 
แรงงานจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะฝีมือ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 

แรงงานจังหวัดบงึกาฬ ฝุายสวสัดิการสังคม
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 300,000 ภายในเขต ส านักปลัด 

ประชาชนจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ับ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ประชาชนจังหวัดบงึกาฬ ฝุายสวสัดิการสังคม

5 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 1,000,000 ภายในเขต ส านักปลัด 
สตรีจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวิตใหก้ับ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 

สตรีจังหวัดบงึกาฬ ฝุายสวสัดิการสังคม
6 โครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 ภายในเขต ส านักปลัด 

จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการพฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ของจังหวัดบงึกาฬ ฝุายสวสัดิการสังคม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า 52

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 1,000,000 ภายในเขต ส านักปลัด 

รู้ของประชาชนตามแนวทางปรัชญา การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ของเศรษฐกิจพอเพยีง ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ฝุายสวสัดิการสังคม

พอเพยีง
8 โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 400,000 ภายในเขต ส านักปลัด

ขัน้พื้นฐานใหก้ับประชาชน ตามโครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมาย (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ขัน้พื้นฐานใหก้ับประชาชน ฝุายนิติการ 

9 อุดหนุนส านักงานพฒันาชุมชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 600,000 ภายในเขต ส านักปลัด 
จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
กิจกรรม/ส่งเสริมอาชีพประชาชนหมู่ หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง อุดหนุนส านักงาน
บา้นเศรษฐกิจพอเพยีง พฒันาชุมชน

จังหวัดบงึกาฬ
10 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบงึกาฬ  เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 ภายในเขต ส านักปลัด 

ตามโครงการสนับสนุนการปฏบิติั โครงการสงเคราะห ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบงึกาฬ พฒันาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและ อุดหนุนเหล่ากาชาด
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรเทาสาธารณภยั จังหวัดบงึกาฬ

รวม 10 โครงการ 5,060,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า 53
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          2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการปอูงกัน เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 ภายในเขต ฝุายบรรเทา

และช่วยเหลือผู้ประสบภยั จัดต้ังศูนย์อ านวยการปอูงกันและช่วยเหลือ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ สาธารณภยั
ผู้ประสบภยั ในช่วงเทศกาลส าคัญ อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการอบรมด้านการปอูงกันและ เพื่อเปน็ค่าใช่จ่ายในการด าเนินงาน 200,000 ภายในเขต ฝุายบรรเทา
บรรเทาสาธารณภยั โครงการต่างๆ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ สาธารณภยั

อบจ.บงึกาฬ
3 โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 500,000 ภายในเขต ฝุายบรรเทา

ตีเส้นจราจร ปาูยแนะน าแหล่งทอ่งเที่ยว โครงการติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ สาธารณภยั
และอาณัติสัญญาณต่างๆ ด้านจราจร ตีเส้นจราจร ปาูยแนะน าแหล่งทอ่งเที่ยว อบจ.บงึกาฬ

อาณัติสัญญาณต่างๆ 
4 โครงการปอูงกันแก้ไขปญัหายาเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 300,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข

และปญัหาอาชญากรรมจังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ยาเสพติดและปญัหาอาชญากรรม
จังหวัดบงึกาฬ 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบงึกาฬ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 500,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข 
ตาม โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหา โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ยาเสพติดจังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ อุดหนุนที่ท าการ

ปกครองจังหวัดบงึกาฬ

6 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตาม 1,000,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข 
จังหวัดบงึกาฬ ตามโครงการรณรงค์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ 
ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BENUMBER ONE จังหวัดบงึกาฬ
TO BE NUMBER ONE  จังหวัดบงึกาฬ

รวม 6 โครงการ 2,550,000

          2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  54

ระยะเวลาการด าเนินงาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร 300,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข

จัดการขยะจังหวัดบงึกาฬ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการรวบรวมและก าจัดขยะอันตราย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรวบรวมและ 250,000 ภายในเขต กองสาธารณสุข
ก าจัดขยะอันตรายของจังหวัดบงึกาฬ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการปล่อยพนัธุป์ลาในแหล่งน้ า เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ได้แก่ 300,000 ภายในเขต ส านักปลัด
สาธารณะจังหวัดบงึกาฬ ค่าจัดซ้ือพนัธุป์ลา ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

ฯลฯ
4 โครงการก าจัดผักตบชวาและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 ภายในเขต ส านักปลัด

วัชพชืในแหล่งน้ า โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพชืใน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
แหล่งน้ าสาธารณะในจังหวัดบงึกาฬ ได้แก่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม 

5 โครงการที่เกีย่วเนื่องกับการส่งเสริมการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 200,000 ภายในเขต ส านักปลัด
อนุรักษแ์ละการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรม/ โครงการที่เกีย่วเนื่องกับการ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
และทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ ์ฯลฯ

รวม 5 โครงการ 1,550,000

พ.ศ. 2566

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         3.1 แผนงานการเกษตร

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  55



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวันสถาปนาจังหวัดบงึกาฬ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสถาปนา 700,000 ภายในเขต ส านักปลัด

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ

2 โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 5,000,000 ภายในเขต ส านักปลัด
จังหวัดบงึกาฬ การทอ่งเที่ยวจังหวัดบงึกาฬ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

รวม 2 โครงการ 5,700,000

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬา"วูด้บอลบงึกาฬโอเพน่" เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา 80,600 ภายในเขต กองการศึกษา

 "วูด้บอลบงึกาฬโอเพน่" (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ 500,000 ภายในเขต กองการศึกษา
จังหวัดบงึกาฬ แข่งขันกีฬาชิงแชมปจ์ังหวัดบงึกาฬ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกสอนกีฬา 200,000 ภายในเขต กองการศึกษา
ส าหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ภาคฤดูร้อนส าหรับเด็ก เยาวชน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

และประชาชน 
4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 500,000 ภายในเขต กองการศึกษา

แข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วม สนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา และ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
การแข่งขันกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

  ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถ่ินและกีฬา

ระยะเวลาการด าเนินงาน

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  56

         3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

         4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 200,000 ภายในเขต กองการศึกษา

"ปาริชาติเกมส์" ต้านยาเสพติด โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
"ปาริชาติเกมส์" 

6 โครงการมหกรรมนักเรียนการศึกษา เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนการด าเนิน 300,000 ภายในเขต กองการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน "สพป.บงึกาฬเกมส์" โครงการมหกรรมนักเรียนการศึกษา (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

ขัน้พื้นฐาน "สพป.บงึกาฬเกมส์" 
7 โครงการส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการ 200,000 ภายในเขต กองการศึกษา

จัดกิจกรรมที่เกีย่วข้อง ฯลฯ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 100,000 ภายในเขต กองการศึกษา
วัฒนธรรมและประเพณี สนับสนุนศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

9 โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ัฒนธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 500,000 ภายในเขต กองการศึกษา
ทอ้งถิน่ประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรมทอ้งถิน่ประเพณีลอยกระทง (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ

10 โครงการส่งเสริมอนุรักษว์ัฒนธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 300,000 ภายในเขต กองการศึกษา
ทอ้งถิน่ประเพณีสงกรานต์แสดง วัฒนธรรมทอ้งถิน่ประเพณีสงกรานต์ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
มุฑิตาจิตผู้สูงอายุ แสดงมุฑิตาจิตผู้สูงอายุ

11 โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 300,000 ภายในเขต กองการศึกษา
โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ฯลฯ

รวม 11 โครงการ 3,180,600

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕66  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  หน้า  57

         4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ระยะเวลาการด าเนินงาน



ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการประชาสัมพนัธ์สร้างค่านิยม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์ 100,000 ภายในเขต ส านักปลัด

ต่อต้านทจุริต จัดซ้ือส่ือส่ิงพมิพ ์แผ่นพบั หรือจัดท า (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
นิทรรศการ ติดต้ังปาูยประชาสัมพนัธ์ 
รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการ ปฏบิติังาน
ของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึน้

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา และ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 1,000,000 ภายในและนอกเขต กองการเจ้าหน้าที่
ทศันศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ในการปฏบิติังาน บคุลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน

ของบคุคลกรในองค์กร โดยมีค่าใช้จ่าย 
ประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าวัสดุ ฯลฯ

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 300,000 ภายในและนอกเขต ส านักงานเลขาฯ
ทศันศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารทอ้งถิน่ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ทอ้งถิน่ สมาชิกสภาทอ้งถิน่ ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และพนักงานจ้างของ ข้าราชการ พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ และ

บคุคลที่เกีย่วข้อง 
4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้หลักสูตร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ 200,000 ภายในเขต ส านักงานเลขาฯ

"การบริหารการประชุมสภาทอ้งถิน่" ฝึกอบรมใหค้วามรู้หลักสูตร การบริหาร (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
การประชุมสภาทอ้งถิน่ได้แก่ ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าปาูย ประชาสัมพนัธ์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 ภายในเขต ส านักปลัด

ปฏบิติัตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสาร ตามโครงการอบรมพฒันาประสิทธิภาพ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ของราชการ พ.ศ. 2540 การปฏบิติัตามพระราชบญัญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าสถานที่ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพนัธ์ 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

6 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินโครงการ 300,000 ภายในเขต กองยุทธศาสตร์
การเทคนิคการจัดท า ทบทวน และแก้ไข ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏบิติัการเทคนิคการ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ จัดท า ทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียน
การก าหนดตัวชี้วัด และการจัดท า แปลงแผนพฒันาทอ้งถิน่ ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน 
เขตจังหวัดบงึกาฬ

7 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 500,000 ภายในและนอกเขต กองยุทธศาสตร์
ดูงานนอกสถานที่ ของคณะกรรมการ ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถาน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จัดท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ คณะกรรม ที่ของคณะกรรมการ ฯลฯ
การติดตาม และประเมินผลแผน
พฒันาทอ้งถิน่ คณะผู้บริหารข้าราชการ
และ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบงึกาฬ

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการฝึกอบรมควบคุมภายใน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตาม 100,000 ภายในเขต หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงการฝึกอบรมควบคุมภายในส าหรับ (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบงึกาฬ

9 โครงการประชุมสัมมนาการจัดท า เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุม 200,000 ภายในเขต กองการศึกษา
แผนพฒันาการศึกษาของ สัมมนาการจัดท า/ปรับปรุง (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ แผนพฒันาการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่
10 โครงการจัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ระดับจังหวัด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 200,000 ภายในเขต กองยุทธศาสตร์

จัดเวทปีระชาคมทอ้งถิน่ระดับจังหวัด (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

11 โครงการประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 100,000 ภายในเขต กองยุทธศาสตร์
ระดับจังหวัด ประสานแผนพฒันาทอ้งถิน่ระดับจังหวัด (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

12 โครงการฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 200,000 ภายในเขต กองยุทธศาสตร์
แผนชุมชนและการสร้างเครือข่ายระดับ ฝึกอบรมพฒันาทกัษะความรู้แผนชุมชน (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัด และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด

13 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 100,000 ภายในเขต กองช่าง
บคุลากรของกองช่าง ราชการของข้าราชการ พนักงานจ้าง (ข้อบญัญัติ) จังหวัดบงึกาฬ อบจ.บงึกาฬ

โดยจ่ายเปน็ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าที่พกั 
ค่าพาหนะ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

รวม 13 โครงการ 3,350,000
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานที่
ที่ โครงการ / กิจกรรม (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดซ้ือรถกระเช้าไฟฟา้เครนด๊ัมฟ์ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร เคร่ืองยนต์ดีเซล 2,500,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง

ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จ านวน 1 คัน (กันเงิน 2564) อบจ.บงึกาฬ

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ แบบบรรทกุน้ า 2,500,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง
จ านวน 1 คัน (กันเงิน 2564) อบจ.บงึกาฬ

3 โครงการจัดซ้ือหางลากชานต่ า ขนาด 3 เพลา 12 ล้อ จ านวน 1 คัน 1,500,000 อบจ.บงึกาฬ กองช่าง
(กันเงิน 2564) อบจ.บงึกาฬ

4 โครงการจัดซ้ือจอประชาสัมพนัธ์ จอประชาสัมพนัธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) 10,000,000 อบจ.บงึกาฬ กองยุทธศาสตร์ฯ
อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) จ านวน 2 จอ (หน้า-หลัง) (กันเงิน 2564) อบจ.บงึกาฬ

รวม 4 โครงการ 16,500,000
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ระยะเวลาการด าเนินงาน
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ

                                บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02/1
 แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  ประเภทครุณฑ์
       1 .ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน


