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ค าน า 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565                  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เล่มนี้ เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ภายใต้
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน” โดยได้ก าหนดโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ นโยบาย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อันมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้ง 8 อ าเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ           
ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในทุก ๆ 
ด้านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงต้องเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  (1) 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม จึงด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนและทางราชการ ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565 

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดบงึกาฬ 
............................................................................ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจน เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุก            
แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม จึงมคีวามจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดบึงกาฬ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ        
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  

   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

   (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ทีเ่พ่ิมเติม   
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว              
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                             
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 



 
สารบัญ  

 เรื่อง                     หน้า  

 - บันทึกหลักการและเหตุผล ๑  
 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
   เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565  

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    (ผ.01)        1  
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)         3 
  - บัญชีครุภัณฑ์  (ผ.03)          15 
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ผ.01

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการเกษตร 77 729,170,000 77 729,170,000 
2.2 แผนงานการศึกษา - - 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1,750,000 1 1,750,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - 78 730,920,000 78 730,920,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 2,500,000 1 2,500,000 

รวม - - - - - - - - 1 2,500,000 1 2,500,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา
4.1 แผนงานการพาณิชย์ - - 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

1 แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

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

บัญชสีรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร - - 
5.2 แผนงานเคหะ และชุมชน - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภมูิปญัญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นระบบการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - 
8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ - - 
8.3 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - - - - - - - 79 733,420,000 79 733,420,000 

2

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

ป ี2564
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2565 รวม 5 ปี



ผ.02

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

1 โครงการขุดลอกหนองบวั บา้นนาปา่น หมู่ที่ 4  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3673 E 103.6202 9,980,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 149,820.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
2 โครงการขุดลอกหนองโง้ง บา้นนาเหนือ หมู่ที่ 9 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3668 E 103.6281 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

 ต้าบลวิศิษฐ์ อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 62,500.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

3 โครงการขุดลอกหนองกุดโย้ บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 7 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3086 E 103.6859 9,950,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 113,490.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
4 โครงการขดุลอกหนองทอง บา้นหว้ยดอกไม ้หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3253 E 103.8101 9,960,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลโคกก่อง  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,467.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

5 โครงการขุดลอกหนองบอ่  บา้นนาค้า  หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.2695 E 103.7278 9,950,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลโคกก่อง  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 92,400.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
6 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ บ้านดอนยม  หมูท่ี ่2 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3997 E 103.5483 9,960,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลไคสี  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 121,800.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

3
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เปา้หมาย ป ี2561 ปี 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตัวชีว้ัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

7 โครงการขุดลอกหนองซุง  บา้นค้าแสน หมู่ที่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.4080 E 103.5350 9,930,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลไคสี  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 117,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
8 โครงการขุดลอกหนองผักหนามใหญ่ บา้นนาค้า เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.2836 E 103.7157 9,960,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 3  ต้าบลโคกก่อง อ้าเภอเมืองบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 95,040.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

9 โครงการขุดลอกหนองมันปลา  บา้นอาฮง หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.3957 E 103.4614 9,950,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลไคสี  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 87,720.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
10 โครงการขุดลอกหนองเมีย่ง  บ้านโนนแพง หมูท่ี ่9 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.4015 E 103.5414 9,940,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

 ต้าบลไคสี  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 121,200.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

11 โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า บา้นอาฮง หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.4153 E 103.4652 9,950,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
 ต้าบลไคสี  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 92,400.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
12 โครงการขุดลอกหนองซุง บา้นสร้างค้า หมู่ที่ 3 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.0007 E 103.6671 5,050,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลวังชมภ ูอ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 75,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

13 โครงการขุดลอกหนองหิ้ง (ตอนบน) บา้นหนองหิ้ง เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.9033 E 103.801633 5,040,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต้าบลทา่กกแดง อ้าเภอเซกา การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 85,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

14 โครงการขุดลอกหนองแข้สวบ บา้นโนนเหมือดแอ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.0009 E 103.8892 4,690,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 90,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
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เปา้หมาย ป ี2561 ปี 2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 ตัวชีว้ัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) (KPI) รับผิดชอบ

15 โครงการขุดลอกกุดสามขา บา้นพฒันาภบิาล เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.944220 E 103.932327 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ 18 ต้าบลเซกา  อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
16 โครงการขุดลอกฝายหลวง บา้นเซกาใต้ หมู่ที่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.902261 E 103.969004 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

17 โครงการขุดลอกหนองไนจาน บา้นเซกาเหนือ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.928272 E 103.934072 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 14 ต้าบลเซกา อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
18 โครงการขุดลอกหนองซุง บา้นโคกก่อง หมู่ที่ 5  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิดัทีต้ั่ง N 17.882604  E 103.895735 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

19 โครงการขุดลอกกุดซาง บา้นซาง หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.851587 E 103.950507 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
 ต้าบลซาง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
20 โครงการขุดลอกหว้ยข่อย บา้นหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.8836 E 103.8825 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

 ต้าบลหนองทุ่ม อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

21 โครงการขุดลอกหนองหิ้งตอนล่าง เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.899328 E 103.799215 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นโนนพระทราย หมู่ที่ 3 ต้าบลทา่กกแดง การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

22 โครงการขุดลอกหนองแสง บา้นปง่ไฮ หมู่ที่ 1   เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.021824 E 103.817688 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลปง่ไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

5

          2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565



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

23 โครงการขุดลอกหนองบงึสะคาม บา้นโคกโขง เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.857076 E 103.880842 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต้าบลปง่ไฮ อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
24 โครงการขุดลอกหนองอีหมี บา้นหนองตีนเผือก เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.033547 E 103.828484 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต้าบลน้้าจัน้ อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

25 โครงการขุดลอกหนองอีไฮ บา้นค้าอน หมู่ที่ 2 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.056172 E 103.920141 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลน้้าจัน้ อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
26 โครงการขุดลอกหนองหนองกุดไฮ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.171692 E 103.898441 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

บา้นทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต้าบลบา้นต้อง การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

27 โครงการขุดลอกฝายน้้าล้นหว้ยบงับาตร เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.172368 E 103.896098 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต้าบลบา้นต้อง การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

28 โครงการขุดลอก ฝายน้้าล้นหว้ยบงับาตร เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.096037 E 103.937144 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นดอนเสียดใต้  หมู่ที่ 12 ต้าบลบา้นต้อง การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

29 โครงการขุดลอกฝายน้้าล้นหว้ยบงับาตร เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.131366 E 103.919954 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต้าบลบา้นต้อง การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

30 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าพระราชด้าริวัดภทูอก เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.135813 E 103.877041 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นค้าแคนพฒันา  หมู่ ที่6 ต้าบลนาแสง อ้าเภอ ศรีวไิล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
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31 โครงการขุดลอกหนองบ่อน้้า บ้านแสงสาคร หมู่ที่7  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.089721 E 103.808105 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลนา แสง  อ้าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
32 โครงการขุดลอกหนองสระหลวง  บ้านสันทรายงาม   เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.127308 E 103.815568 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ ท่ี 8 ต้าบล นา สะแบง  อา้เภอ ศรีวไิล จงัหวดับงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

33 โครงการขุดลอก.หนองบุ่งคล้า  บา้นนาทราย  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.107730 E 103.801683 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่4  ต้าบล นาสิงห์ อ้าเภอ ศรีวไิล  จังหวดับึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
34 โครงการขุดลอกหว้ยหนิตัน บา้นเวินโดน หมู่ที่ 8 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิดัทีต้ั่ง N 18.30214 E 103.283077 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

 ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

35 โครงการขุดลอกหนองอังฮ้า บา้นนากัง้ หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.380455 E 103.304451 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลนากัง้ อ้าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
36 โครงการขดุลอกหนองปลาเขง็หมาด้า บา้นศรีวิไล   เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.380453 E 103.276327 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต้าบลนากั้ง อ้าเภอปากคาด จงัหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

37 โครงการขดุลอกหว้ยนาโคก บา้นท่าดอกค้า หมู่ที่ 9   เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.136119 E 103.084299 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
 ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวดับึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
38 โครงการขดุลอกหนองยาว บา้นบวัโคกใหม ่หมูท่ี ่14  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 17.906191 E 103.081137 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลโพธิห์มากแขง้ อา้เภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

7
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39 โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เขียว บ้านหนองบัวเงิน    เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.199999 E 103.748967 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต้าบลนาสะแบง  อ้าเภอเมืองศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ  เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

40 โครงการขุดลอกหนองเบน็ บา้นหนองตะไก้ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.031789 E 103.482837 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 11  ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
41 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ บา้นโนนมันปลา เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.024102 E 103.486592 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

42 โครงการขุดลอกหนองเทา บา้นโนนมันปลา เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.015391 E 103.484803 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พสัิย จังหวัดบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
43 โครงการขุดลอกหนองหลุมดิน บา้นดอนเสียด เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.140767 E 103.522632 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พสัิย การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

44 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าห้วยบ้าน บ้านโนนเค็ง  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.184600 E 103.512000 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต้าบลค้าแก้ว อ้าเภอโซ่พสัิย การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

45 โครงการขดุลอกหนองอาฮง  บา้นดอนปอ หมู่ 5    เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.388858 , E 103.437667 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลโนนสว่าง อ้าเภอเมืองบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

46 โครงการขุดลอกหนองเมือก  บา้นหอค้า หมู่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.416770 , E 103.431114 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
 ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
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47 โครงการขดุลอกหนองโนนม่วงใต้ บ้านหอค้า หมู ่1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.412536 , E 103.424257 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
48 โครงการขุดลอกหนองกุดเปง่ บา้นหอค้า หมู่ 1    เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.421724 , E 103.446769 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

49 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้า บา้นนาโซ่ หมู่ 9   เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.384408 , E 103.353857 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
50 โครงการขุดลอกหนองขาม บา้นหนองหมู  หมู่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิดัที่ต้ัง N 18.363326, E 103.413046 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลหนองเลิง อ้าเภอเมอืงบงึกาฬ จงัหวัดบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

51 โครงการขดุลอกหว้ยสามง่า บา้นโนนสง่า  หมู่ 12    เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.382170 , E 103.393436 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหนองเลิง อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
52 โครงการขุดลอกหนองเครือเขลา บา้นโคกสะอาด เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.418521 , E 103.354299 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ 4 ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

53 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ  บา้นวังด่าน หมู่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.399885 , E 103.318043 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหอค้า อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
54 โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม บา้นวังด่าน หมู่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิดัที่ต้ัง 18.394874 , E 103.318209 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลหอค้า  อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
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55 โครงการขุดลอกหว้ยสาน บา้นศรีชมภ ูหมู่ 7     เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.0842 E 103.6792 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
 ต้าบลศรีชมภ ูอ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
56 โครงการขุดลอกหนองบวัเหนือ บา้นหนองบวัน้อย เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.0030 E 103.6293 7,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ 5 ต้าบลศรีชมภ ูอ้าเภอพรเจริญ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 70,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

57 โครงการขุดลอกหนองบุ่งกะเบา บา้นหนองเด่ินทา่ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.332995 E 103.958871 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองเด่ิน  อ้าเภอบุ่งคล้า การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ  เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

58 โครงการขุดลอกหวาย บา้นหนองเด่ินทา่ หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.328146 E 103.961271 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหนองเด่ิน อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
59 โครงการขุดลอกหนองยอง บา้นหนองยอง หมู่ที่ 4 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.216298 E 103.355679 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

 ต้าบลหนองยอง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

60 โครงการขุดลอกหนองฝดใหญ่ บ้านโสกบง หมูท่ี ่5 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.251946 E 103.278432 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
61 โครงการขุดลอกหนองร้อน บา้นไร่ หมู่ที่ 1 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.289513 E 103.303851 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลนาดง อ้าเภอปากคาด จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

62 โครงการขุดลอกหนองจันทร์ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.199999 E 103.748968 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นหนองจันทร์ สาคร หมู่ ที่ 6 ต้าบลศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

10

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

          2.1 แผนงานการเกษตร

ที่
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63 โครงการขุดลอกหนองแปน เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.247730 E 103.732916 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นหนองจันทร์ สาคร หมู่ ที่ 6 ต้าบลศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

64 โครงการขุดลอกหนองแข้น้อย เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.229335 E 103.744287 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ 6 ต้าบลศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

65 โครงการขุดลอกหนองขอนใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.236641 E 103.740239 7,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นหนองจันทร์สาคร  หมู่ที่ 6 ต้าบลศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 70,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

66 โครงการขุดลอกหว้ยก้าแพง บา้นหนองจันทร์  เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.234555 E 103.719803 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ ที่  5  ต้าบลศรีวไิล อ้าเภอ ศรีวไิล  จงัหวดับึงกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
67 โครงการขุดลอกหนองแวง บา้นหนองจันทร์สาคร เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.213964 E 103.739966 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต้าบลศรีวิไล อ้าภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

68 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้้าหว้ยก้าแพงใหญ่ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.228116 , E 103.690905 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นก้าแพงเพชร หมู่ที่ 5  ต้าบลโนนสมบรูณ์ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ  เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

69 โครงการขุดลอกหนองยาว บา้นนาซาว หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.1795 E 103.6046 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลหนองหวัช้าง อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
70 โครงการขุดลอกหนองเลิง บา้นสันติสุข หมู่ที่ 5 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พกิัดที่ต้ัง N 18.0300 E 103.6129 9,860,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอพรเจริญ จังหวดับึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 148,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

11 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

          2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



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

71 โครงการขุดลอกหนองหลวง บา้นนาสวรรค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.263202 , E 103.594154 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต้าบลนาสวรรค์ อ้าเภอเมืองบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

72 โครงการขุดลอกหนองทุ่งหนองทาม เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.394874 , E 103.318209 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
บา้นแสนประเสริฐ หมู่ที่ 9 ต้าบลบงึกาฬ  การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
อ้าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

73 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 55 เมตร 10,000,000 มีสะพาน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หว้ยบงับาตร ถนนสายบา้นชัยพร หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภยัลดอุบติัเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บงึกาฬ
ต้าบลชัยพร อ้าเภอเมืองบงึกาฬ - บา้นเทพมีช้ย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐาน ทรัพย์สิน
หมู่ที่ 7 ต้าบลหนองเด่ิน อ้าเภอบงุคล้า 
จังหวัดบงึกาฬ

74 โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแดก บา้นพรสวรรค์ เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.136263 E 103.753779 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
หมูท่ี ่5 ต้าบลชมภพูร อ้าเภอศรีวไิล จงัหวดับึงกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
75 โครงการขุดลอกหนองหวาย บา้นพรมงคล เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.127083 E 103.746403 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที่ 12 ต้าบลชมภพูร อ้าเภอศรีวิไล การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ
จังหวัดบงึกาฬ เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ

76 โครงการขุดลอกหนองแคน  บ้านโสกก่าม หมูท่ี ่2 เพือ่ใหป้ระชาชนมนี้า้ไวพ้อใชส้้าหรับ พิกัดที่ต้ัง N 18.151585 E 103.749412 10,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้้าไว้พอใช้ส้าหรับ กองช่าง
ต้าบลชมภพูร อ้าเภอศรีวิไล จังหวัดบงึกาฬ การ อุปโภค บริโภค และการ ปริมาณดินขดุไมน่อ้ยกวา่ 100,000.00 ลบ.ม น้้าที่ได้ การ อปุโภค บริโภค และการ อบจ.บงึกาฬ

เกษตรอย่างเพยีงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด มาตรฐาน เกษตรอย่างเพยีงพอ
77 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร ยาว 40 เมตร 6,000,000 มีสะพาน ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

หว้ยอีหล้า สายบา้นศิริมงคล หมูที่ 13 สะดวกปลอดภยัลดอุบติัเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก้าหนด ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บงึกาฬ
ต้าบลบา้นต้อง อ้าเภอเซกา จังหวัดบงึกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐาน ทรัพย์สิน

รวม 77 โครงการ 729,170,000 

12 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

          2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



ผ.02

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

1 โครงการอุดหนุนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทาง 1.เพือ่อดุหนุนส านักงานสาธารณสุข จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 1,750,000 จ านวนผู้ติด โรงพยาบาลโซ่พิสัยมี กองสาธารณสุข
การแพทย์เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ จังหวัดบึงกาฬ ส าหรับการ เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนที่ เชื้อรายใหม่ลดลง เคร่ืองมือทางการแพทย์ อบจ.บึงกาฬ
ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ma ชนิด จัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ma ที่ทันสมัยสามารถให้บริการ อุดหนุน
ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และครุภณัฑ์ อืน่ๆที่เกีย่วขอ้งในการ ชนิดขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ประชาชนอ าเภอโซ่พิสัย ส านักงาน
ส าหรับโรงพยาบาลโซ่พิสัย เพิ่มศักยภาพบริการของ จ านวน 1 เคร่ือง และอ าเภอใกล้เคียงได้อย่าง สาธารณสุข

โรงพยาบาลโซ่พิสัย มีคุณภาพตามมาตรฐาน จังหวัดบึงกาฬ
2.เพื่อลดอัตราการแพร่จายเชื้อ และทันสมัย
ไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ติด
เชื้อรายใหม่
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล
โซ่พิสัย ในการให้บริการดูแลรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคอืน่ๆได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
4.เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

รวม 1 โครงการ 1,750,000 
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       2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคมและความมั่นคง ส่สังคมสงบสุข

วัตถุประสงค์

          2.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ 



ผ.02

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

1 โครงการอุดหนุนสถานีต ารวจภูธร 1.เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญา 1.กล้องวงจรปิดแบบติดต้ัง 2,500,000 มีกล้องวงจร 1.อ าเภอเมืองบึงกาฬเป็นพืน้ที่ สถานี
เมืองบึงกาฬ กรรมในพื้นที่สาธารณะ ภายนอก จ านวน 20 ตัว ปิด หรือกล้อง ทีม่ีประสิทธภิาพในการป้องกัน ต ารวจภูธร
ตามโครงการบึงกาฬเซฟต้ีโซน 4.0 จังหวัดบึงกาฬ 2.กล้องวงจรปิดภายนอก CCTV อาชญากรรม เมืองบึงกาฬ

2.เพื่อยกระดับการท างานของ อาคาร 8 ตัว ที่มีคุณภาพ 2.ประชาชนมีความปลอดภัย ส านักปลัด 
ต ารวจตามกรอบแนวคิดในเร่ือง 3.เสา SOS ส าหรับแจ้งเตือน ในชวีติและทรัพยสิ์น ไมห่วาด ฝ่ายป้องกัน
ระบบราชการ 4.0 และก้วาเข้าสู่ และดีเทคใบหน้า จ านวน 3 ชุด กลัวภัยอาชญากรรม และบรรเทา
ยุคดิจิทัล ในเขตอ าเภอเมืองบึงกาฬ 4.อุปกรณ์บันทึกภาพ 3.คนไทยและชาวต่างชาติมี สาธารณภัย
3.เพื่อบูรณาการการท างานร่วม ผ่านเครือข่าย จ านวน 2 ชุด ความเชื่อมัน่ มีความปลอดภัย อบจ.บึงกาฬ
กันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ส่งผลใหจ้ านวนนักท่องเที่ยว
ภาคประชาสังคมองค์กรปกครอง เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจในจังหวัด
ส่วนท้องถิ่นและส านักงานต ารวจ บึงกาฬเติบโตขึ้น
แห่งชาติโดยสถานนีต ารวจภูธร
เมืองบึงกาฬ
4.เพือ่ปอ้งกนัอาชญากรรมในพืน้ที่
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน
จังหวัดบึงกาฬและนักท่องเที่ยว

รวม 1 โครงการ 2,500,000 
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วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะไดร้ับที่ โครงการ
งบประมาณและที่มา

แผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
          3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ อ าเภอเมืองบงึกาฬ จังหวัดบงึกาฬ



ผ.03

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

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถบดแบบผสม ล้อเหล็ก - ล้อยาง ขนาดไม่
เกิน  4 ตัน จ านวน 1 คัน

2,300,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

2 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หางลากพว่งชานต  า จ านวน 1 คัน 350,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

3 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง รถบรรทกุเททา้ย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน

2,126,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องตบดิน แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน 
จ านวน 2 เครื อง

42,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องตัดหญ้า แบบสายสะพาย จ านวน 4 
เครื อง

38,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 5 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เครื อง

58,500 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องสกัดไฟฟา้ท าลายคอนกรีต ก าลังไฟ
ไม่น้อยกว่า 1,600 วัตต์ จ านวน 1 เครื อง

50,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

8 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องมือตัดรอยต่อ จ านวน 1 เครื อง 50,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

15 แผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ มเติม คร้ังที  2 พ.ศ.2565

ประเภท

บญัชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ  อ าเภอเมืองบงึกาฬ  จังหวัดบงึกาฬ  

ที่
งบประมาณ



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

9 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องผสมคอนกรีต ใช้เครื องยนต์ดีเซล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า จ านวน 1 
เครื อง

53,400 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

10 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ไฟเตือนกระพริบความปลอดภยัจราจร + 
ปา้ยเตือน จ านวน 5 ชุด

89,900 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

11 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ปา้ยเตือนขณะก่อสร้าง จ านวน 5 ชุด 90,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

12 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ไฟเตือนกระพริบความปลอดภยัติดหลัง
รถยนต์  จ านวน 5 ชุด

47,500 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

13 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื องก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 100 กิโลวัตต์ 
พร้อมล้อ จ านวน 1 เครื อง

1,000,000 กองช่าง 
อบจ.บงึกาฬ

รวม 6,295,300 

16 แผนพัฒนาท้องถิ น  (พ.ศ. 2561 -  2565) เพิ มเติม คร้ังที  2 พ.ศ.2565

ที่ ประเภท
งบประมาณ


