
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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“บึงกาฬน่าอยู ่ท่องเที่ยวกา้วหน้า   วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข” 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 

(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
 

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 



 



 

ค าน า 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เล่มนี้ เป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ภายใต้
วิสัยทัศน์ “บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า   วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข” โดยได้ก าหนดโครงการ
พัฒนาให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อันมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน
ทั้ง 8 อ าเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ตามภารกิจอ านาจหน้าที่ และบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในทุก ๆ ด้านได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด   
บึงกาฬ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  จึงต้องเพ่ิมเติมโครงการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณ) ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล 
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ี เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  จึง
ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ ต่อไป  
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เพิ่มเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565 

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

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจน  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความ
ผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เพ่ิมเติม จึงมคีวามจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดบึงกาฬ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยง
โครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ        
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง                    
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้  

   (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

   (2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ที่เพ่ิมเติม   
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว              
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                             
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้                                                                                                                                                          

                      ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 
2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

สิงหาคม 2565 

 

 

 

 



  
 

สารบัญ  
 เรื่อง                     หน้า  

 - บันทึกหลักการและเหตุผล ๑  
 - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
   เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ. 2565  

  - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    (ผ.01)        1  
  - รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)         3 

- บัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03)          91 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ผ.01

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

ยทุธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 292 692,920,000 293 1,581,980,000 585 2,274,900,000 
1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 141 85,000,000 141 85,000,000 282 170,000,000 

รวม 433 777,920,000 434 1,666,980,000 - - - - - - 867 2,444,900,000 
ยทุธศาสตร์ที ่2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้
และคุณภาพชวีิตของประชาชน
2.1 แผนงานการเกษตร 266 953,870,000 266 962,170,000 1 5,000,000 1 5,000,000 1 5,000,000 535 1,931,040,000 
2.2 แผนงานการศึกษา - - 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 5 10,000,000 
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 
2.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 10 17,500,000 
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2,500,000 2 2,500,000 2 2,500,000 2 2,500,000 2 2,500,000 10 12,500,000 
2.7 แผนงานการพาณิชย์ - - 

รวม 271 961,870,000 271 970,170,000 6 13,000,000 6 13,000,000 6 13,000,000 560 1,971,040,000 
ยทุธศาสตร์ที ่ 3  การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานการเกษตร 5 85,000,000 3 15,000,000 8 100,000,000 
3.2 แผนงานอตุสาหกรรม และการโยธา 1 70,000,000 1 70,000,000 
3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 1,100,000 1 1,100,000 1 1,100,000 1 1,100,000 1 1,100,000 5 5,500,000 

รวม 7 156,100,000 4 16,100,000 1 1,100,000 1 1,100,000 1 1,100,000 14 175,500,000 

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

บัญชสีรปุโครงการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

หน้า 1 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



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

ยทุธศาสตร์ที ่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและกีฬา
4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 

รวม 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 350,000 
ยทุธศาสตรท์ี ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบรหิารจดัการภาครฐั
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 300,000 8 1,700,000 8 1,900,000 8 1,900,000 8 1,900,000 34 7,700,000 
5.2 แผนงานงบกลาง - - 

รวม 2 300,000 8 1,700,000 8 1,900,000 8 1,900,000 8 1,900,000 34 7,700,000 
รวมทัง้สิ้น 714 1,896,260,000 718 2,655,020,000 16 16,070,000 16 16,070,000 16 16,070,000 1,480 4,599,490,000 

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

หน้า 2 แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวดับึงกาฬ 



ผ.02

ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 9,900,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

สายบ้านหัวแฮต หมู่ที่ 3 ต าบลท่าสะอาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาแต้ หมู่ที่ 1 ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาลเด่ียว เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา - ถนนสาย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
222 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

3 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. สายบ้านทรายทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้างละ 2 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา - ถนนสาย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
222 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านม่วงคัน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(ถนนสาย 222 หมู่ที่ 2) - บ้านหัวแฮต หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองหิ้ง หมู่ที่ 2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลท่ากกแดง –  บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบห้วยหนองหิ้งตอนกลาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงกะพุง หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ต าบลน้ าจั้น - บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

                                     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 
                                     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
                                     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน

หนา้ 3 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองนาแซง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าจั้น - บ้านนาแสง หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

9 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 9,900,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าจั้น ถึง บ้านโนนเหมือดแอ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

10 โครงการก่อสร้างสะพานห้วยน้ าจั้น บ้านหนองคล้า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 40 ม. 4,500,000 4,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาตาไก้ หมู่ที่ 2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,200,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ต าบลโสกก่าม - บ้านค าชมภู หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนงาม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 -  บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 ต าบลโสกก่าม  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 4,400,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา - บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 8,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปะต่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 8,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ต าบลโสกก่าม - บ้านโนนงาม หมู่ที่ 11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

16 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนหัวอ่าง  หมู่ที่ 9 ต าบลชัยพร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หนา้ 4 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

17 โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay ) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านค าภู หมู่ที่ 5 ต าบลชัยพร ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

18 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมบ้านโนนสวนหม่อน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ ตามแบบแปลน 2,000,000 2,000,000 มีท่อเหล่ียม มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านต้อง - บ้านสายปัญญาเหนือ หมู่ที่ 19 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ในการสัญจรและมีความ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีวิไล ม.1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีวิไล  - บ้านโนนม่วง ม.7 ต าบลชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย บก.ถ.1 - 0014  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 4,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์ ม. 5  ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโนนจ าปา ม. 6 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมือง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

21 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโคกส าราญสามคัคี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8  ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล  - บ้านอู่ค า ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจันทร์สาคร ม. 6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 500 ม. 1,800,000 1,800,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี ม. 4 ต าบลนาสิงห์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

23 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจนัทร์สาคร ม.6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,500 ม. 2,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีวิไล - บ้านโนนสา ม.2 ต าบลโคกก่อง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์ ม.5  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลศรีวิไล - บ้านโนนม่วง ม. 7 ต าบลชุมภูพร  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึก ม.3  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านหนองลาด ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 5 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนไทยประสิทธิ ์ม.11 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านนาค า ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีวิไลพัฒนา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 800 ม. 1,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล - บ้านนาสิงห์ ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสิงห์  อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

28 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองจันทร์สาคร ม.6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านโพธิท์อง ม.9 ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

29 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนไทยประสิทธิ์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านหนองลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.3 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

30 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  6  ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบล ศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล - บ้านโนนม่วง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

31 โครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านศรีวิไลรุ่งเรือง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลศรีวิไล - บ้านชุมภูพร ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

32 โครงการกอ่สร้างสะพาน คสล. หว้ยทราย บา้นโนนหนามแทง่ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 10 ม.  ยาว 50 ม. 4,500,000 4,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 - บ้านโนนสว่าง ม.2 ต าบลบึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,460 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
ม.5 ต าบลศรีวิไล  อ าเภอศรีวิไล- บ้านโนนจ าปา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และทรัพย์สิน

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชุมภูพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 6 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านนางาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านหนองจันทร์โนนมณี ม.8 ต าบลศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บ้านโนนจ าปา ม.6 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์โนนมณี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลศรีวิไล  - บ้านโนนม่วง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยลึก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 8,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านนางาม  ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนไทยประสิทธิ์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านนางาม ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโสกก่าม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านชุมภูทอง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอู่ค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลศรีวิไล - บ้านโนนม่วง ม.7 ต าบลชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล - บ้านก าแพงเพชร ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 7 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีวิไลสามัคคี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลศรีวิไล - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

45 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย บก.3118 บ้านชมุภูทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 1 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

46 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนไทยประสิทธิ ์หมู่ที่ 11 ต าบลชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

47 โครงการเสริมผิวจราจรถนน คสล. สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านห้วยลึกสันติสุข หมู่ที่ 4 ต าบลชุมภูพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล - บ้านนางาม หมู่ที่ 5 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านเหล่าใหญ่ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 2 ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองจันทร์สาคร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล - บ้านโพธิท์อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 9  ต าบลโนนสมบูรณ์ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกส าราญรุ่งเรือง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ต าบลชุมภูพร - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

51 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ห้วยทราย บ้านสระแก้ว เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  ม. ยาว 30 ม. 3,000,000 3,000,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต าบลบึงโขงหลง - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

หนา้ 8 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว 5,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต าบลชุมภูพร อ าเภอศรีวิไล - บ้านศรีส าราญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ  อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

53 โครงการก่อสร้างสนามกีฬากลางระดับอ าเภอ เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาไว้ 5,000,000 5,000,000 มีสนามกีฬา ประชาชนมีสนามกีฬาไว้ กองช่าง
บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 ต าบลโซ่ ออกก าลังกาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้มาตรฐาน ออกก าลังกาน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

54 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านท่าสวาท หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ - บ้านเหล่าสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 5 ต าบลดงหม้อใต้ อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

55 โครงการขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 17 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้าง 1 ม. ยาว 3,000 ม. 2,200,000 2,200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 4 ต าบลนาดี อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

56 โครงการขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านโซ่ หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้าง 1 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านเหล่าทอง หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

57 โครงการขยายผิวจราจร คสล. สายบ้านโซ่ หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้าง 1 ม. ยาว 2,000 ม. 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย - บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองพันทา อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

58 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในย่านชุมชน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ ยาว 1,500 ม. 1,500,000 1,500,000 มีท่อระบายน้ าที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านโนนภูดิน - บ้านห้วยสงคราม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

59 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าในย่านชุมชน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ ยาว 1,500 ม. 1,500,000 1,500,000 มีท่อระบายน้ าที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านโนนศรีสง่า หมู่ที่ 17  ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโนนต้อง หมู่ที่ 4 ต าบลนาดี ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
อ าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

60 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลดงบัง - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

หนา้ 9 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

61 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโพธิห์มากแข้ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ต าบลเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

62 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง  - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

63 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง  - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

64 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรายทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 17 ต าบลบึงโขงหลง  - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

65 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนสวาท หมู่ที่ 6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 4,400,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลดงบัง - ฟาร์มตัวอย่าง บ้านห้วยหินลาด หมู่ที่ 16  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

66 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโพธิห์มากแข้ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17  ต าบลเซกา ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

67 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนชมภู หมู่ที่ 13 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง  - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

68 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดงชมภู หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง  - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านทรายทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 17 ต าบลบึงโขงหลง  - บ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

หนา้ 10 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ -  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
บ้านชยัชนะ ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จงัหวดันครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

71 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงเรือ หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลดงบัง - บ้านโชคอ านวย หมู่ที่ 10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

72 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสมบรณ์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 7  ต าบลดงบัง - บ้านหนองฮู หมู่ที่ 13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

73 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ภูเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 16 ต าบลโพธิห์มากแข้ง - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

74 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านนาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

75 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาสาร หมู่ที่ 12 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านนาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ต าบลนาทม อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

76 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านชัยชนะ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองซน อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

77 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านฝอยลม ต าบลท่าดอกค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านหนองบัวเงิน ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโชคอ านวย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - บ้านห้วยหินลาด ต าบลบึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

หนา้ 11 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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79 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโสกพอก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง - บ้านนาตาไก้ ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านหนองแสง หมู่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - บ.โนนส าราญ หมู่ 7  ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

81 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  บ้านเหล่าหมากผาง หมู่ 6  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 5,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ 7 ต าบลโคกกว้าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

82 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง. บ้านไทยเจริญ หมู่ 3    เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - บ้านบ่อพนา หมู่ 5 ต าบลโสกก่าม  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

83 โครงการปรับถนนลูกรัง. บ้านไทยเจริญ หมู่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - ทางหลวงชนบทเส้นบ้านบ่อพนา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองแสง หมู่ 4 ต าบลท่าดอกค า ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เรียบริมโขง บ้านฝอยลม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ม.7 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ

ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด
85 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางสายบ้านท่าดอกค า หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านยางเรียน หมทูี่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโชคอ านวย หมู่ที่ 10 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านห้วยหินลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 16 ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด
จังหวัดบึงกาฬ 

87 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสา หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง - บ้านหนองบ่อทุ่ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 2 ต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ   ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

หนา้ 12 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า - บ้านบ่อพนา  หมู่ที่ 5 ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง  - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกพอก หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง - บ้านนาตาไก้ หมู่ที่ 2 ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

91 โครงการเสริมผิวจราจร บ้านโสกโพธิ ์หมู่ที่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง - บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 ต าบลโสกก่าม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

92 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง บ้านโนนสวนปอ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 2,500,000 2,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลบึงโขงหลง ข้ามไปบ้านบ่อพนา หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโสกก่าม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

93 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามบ้านค าสมบูรณ์ หมูที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 2,500,000 2,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง  ไป บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

94 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยหนิง บ้านฝอยลม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 2,500,000 2,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมูท่ี 7 ต าบลท่าดอกค า เชื่อมไปบ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลดงบัง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

95 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มห้วยทอน บ้านหนองฮู หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 ม. ยาว 20 ม. 2,500,000 2,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า เชื่อมไปบ้านท่าสีไค หมู่ที่ 1 ต าบลดงบัง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

96 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ข้ามห้วยทราย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 10 ม. ยาว 45 ม. 5,000,000 5,000,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านแสงสาคร หมู่ที่ 7 ต าบลนาแสง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะแบง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

หนา้ 13 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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97 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองบัวเงิน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 7,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสะแบง - บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

98 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลนาสิงห์ - ถ้ าน้อยน้ าทิพย์ อ าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

99 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาค าแคน หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล - บ้านสันทรายงาม สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะแบง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

100 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาสิงห์ - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,200,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ทช.นค.4064 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

101 โครงการเสริมผิวจราจร(โดยวิธีโอเวอร์เลย์ Overlay) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 2,000 ม. 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 1 - บ้านนาแสง หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

102 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านใหม่ชมภู หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลนาสะแบง - บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

103 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ต าบลนาสะแบง - วัดภูสิงห์น้ าทิพย์ ต าบลนาสิงห์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

104 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านสันทรายงาม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 8 ต าบลนาสะแบง - บ้านนาค าแคน หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

105 โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบ้านนาทรายเจริญสุข เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ 3,000,000 7,500,000 มีสวนสาธารณะ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ประโยชน์ในการออกก าลังกาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด ที่ได้มาตรฐาน ประโยชน์ในการออกก าลังกาย อบจ.บึงกาฬ

และจัดกิจกรรมในวันส าคัญ และจัดกิจกรรมในวันส าคัญ

หนา้ 14 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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106 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงห้วยทราย เพื่อป้องกันการพังทะลาย 10,000,000 10,000,000 มีเขื่อนกันตล่ิงพัง ป้องกันการพังทะลาย กองช่าง
บ้านนาสิงห์ หมู่ที่ 3 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล ของหน้าดินและป้องกัน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด ที่ได้มาตรฐาน ของหน้าดินและป้องกัน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง

107 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
บ้านนาสะแบง หมู่ที่ 3 ต าบลนาสะแบง การ อุปโภค บริโภค และการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

108 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยนางัว เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 8 ม. 1,500,000 1,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านนางัว หมู่ที่ 5 ต าบลเซกา เชื่อม บ้านท่าสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 7 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

109 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามหนองท่าช้าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 30 ม. 3,500,000 3,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ต าบลเซกา เชื่อม บ้านมงคลพัฒนา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

110 โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยหนิงสาว เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลน 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 7 ต าบลโสกก่าม 
 ประมง ประชาชนมีน้ าใช้ อุปโภค อบจ.บึงกาฬ ก าหนด น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อย่างเพียงพอ แก้ปัญหาภัยแล้ง มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

111 โครงการก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยอีหล่า เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร ตามแบบแปลน 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
บ้านศิริมคล หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านต้อง 
 ประมง ประชาชนมีน้ าใช้ อุปโภค อบจ.บึงกาฬ ก าหนด น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อย่างเพียงพอ แก้ปัญหาภัยแล้ง มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

112 โครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมเสริมผิวจราจร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 2,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(Over Lay) สายบ้าน อู่ค า หมู่ที่ 7 ต าบลศรีวิไล - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม.  (เสริมผิวจจราจรกว้าง 6 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ 5 ต าบลนาสะแบง ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ยาว 2,000 ม. ทรัพย์สิน
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ หนา 0.05 ม.) ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 

113 โครงการถนน คสล. รอบหนองห้วยกะใหญ่บ้านท่ากกแดง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ต าบลท่ากกแดง  อ าเภอเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด ทรัพย์สิน

114 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ ม.5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 - บ้านดงหมากยาง ม.7 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 15 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

115 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ้านท่าไคร้ ม.5 ต าบลบึงกาฬ  - บ้านดงหมากยาง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.7 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และทรัพย์สิน

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงหมากยาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสา เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 4,000 ม. 4,400,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - บ้านนาทราย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

118 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลบึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

119 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยดอกไม้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต าบลโคกก่อง - บ้านห้วยเชือม ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

120 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกก่อง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลโคกก่อง - บ้านท่าโพธิ ์ม.6 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาค า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมือง - บ้านนาทรายเจริญสุข สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.6 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สุพรรณ ม.3 ต าบลชัยพร - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลบึงกาฬ - บ้านบึงกาฬเหนือ ม.1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 16 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลบึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

125 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าโพธิ ์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลบึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงหมากยาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลบึงกาฬ - บ้านท่าอินทร์แปลง ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว ๓,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สาย บก.ถ.๑ - ๐๐๑๑ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าไคร้ -  บ้านดงหมากยาง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

128 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,000 ม. 4,500,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ้านโนนสุพรรณ ม.๓ ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านต้อง ม.๑ ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

129 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายบา้นใหม่ชัยพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
ม.๑๑ ต าบลชัยพร อ าเภอเมือง - บ้านเทพมีชัย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ม.๗ ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

130 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง ๖ ม. ยาว  3,500 ม. 5,250,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการ กองช่าง
บ้านดงหมากยาง ม.๗ ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมือง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา ๐.0๕ ม. มาตรฐาน สัญจรและปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านหนองนาแซง ม.๕ ต าบลวศิิษฐ์  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวดับึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ และทรัพย์สิน

131 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนไทรทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลโคกก่อง - บ้านท่าโพธิ ์ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

132 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลบึงกาฬ - บ้านจักรทิพย์สามัคคี ม.13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 17 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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133 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลบึงกาฬ - บ้านนาเหนือ ม.9 ต าบลวิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิท์อง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม. 1,200,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลโนนสมบูรณ์ - ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

135 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดงหมากยาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลบึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.๒ ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

136 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดงหมากยาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลบึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.๒ ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

137 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกก่อง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 2,500 ม. 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต าบลโคกก่อง - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

138 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านห้วยดอกไม้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต าบลโคกก่อง - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

139 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่าไคร้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

140 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านท่าไคร้ ม.5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านท่าอินทร์แปลง ม.5 ต าบลโคกก่อง ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

141 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนสา ม.2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - บ้านนาทราย ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 18 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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142 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโคกก่อง ม.1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 2,000 ม. 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

143 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านค าภู ม.5 ต าบลชัยพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านภูเงิน ม.10 ต าบลบ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

144 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านห้วยดอกไม้ ม.4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 4,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านห้วยเซือมใต้ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 00.5 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.2 ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

145 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านดงหมากยาง ม.7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 4,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.11 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

146 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านห้วยเซือมใต้ ม.2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านห้วยเล็บมือ ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

147 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านใหม่ชัยพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 6,000 ม. 6,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - บ้านภูเงิน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.10 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

148 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนสา ม.2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านท่าโพธิ ์ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  ทรัพย์สิน

149 โครงการเสริมผิวจราจรสายบ้านโนนอินทร์แปลง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000  ม. 1,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ  - บ้านศรีนาวา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ม.5 ต าบลถ้ าเจริญ  อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

150 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านนาค า ม.3 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโคกสะอาด ม.11 ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หนา้ 19 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

151 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 1,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
สายบ้านท่าไคร้ ม.5 ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา   0.05  ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 - บ้านดอนเจริญ ม.11 ต าบลบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าโพธิ ์ม.6 ต าบลบึงกาฬ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2,000 ม. 1,200,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

153 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสง่า ม.12 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,500 ม. 1,400,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโคกก่องใต้ ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงหมากยาง ม.7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  2000 ม. 1,200,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน  อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

155 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนาค า ม.3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 1,350 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโคกกอ่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ - บ้านโคกสะอาด ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน อบจ.บึงกาฬ

156 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่าไคร้ ม.5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

157 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านท่าโพธิ ์ม.6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 4,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนสา ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

158 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านค าภู ม.5  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 5,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านนาค าแคน ม.5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด  มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

159 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองยาว เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,300 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นนาสารท - ถ้ าแสงดาว หมู่ 4 ต าบลชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด 

หนา้ 20 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

160 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนอุทัยทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เส้นโนนอุทัย - ถ้ าขาม ต าบลชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

161 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ไว้ ยาว 50 เมตร ยาว 100 เมตร 1,000,000 มีลานอเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานที่ไว้ กองช่าง
หมูท่ี 11 หมูที่ 3 หมูที่ 1 ต าบลชัยพร ออกก าลังกาย หนา 0.15 ม. ที่ได้มาตรฐาน ออกก าลังกาย อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด

162 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกะซะ - หนองโปร่ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 50 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านดงหมากยาง หมู่ที่ 7 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต าบลชัยพร  - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

164 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยเชือมใต้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ต าบลชัยพร  - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสุพรรณ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.3 ต าบลชัยพร  - บ้านโนนทรายทอง ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองยาว เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.4 ต าบลชัยพร  - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

167 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค าภู เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.5 ต าบลชัยพร   - บ้านนาค าแคน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาต้อง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  800 ม. 2,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลชัยพร  - บ้านดอนเสียด ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

หนา้ 21 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

169 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบังบาตร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,000 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลชัยพร  - บ้านภูสวาท ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

170 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านกลาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  900 ม. 2,000,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลชัยพร  - บ้านโคกก่อง ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

171 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนหัวอ่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,300 ม. 2,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลชัยพร - บ้านดอนเสียด ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

172 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านผาสวรรค์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  800 ม. 2,000,000 3,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.10 ต าบลชัยพร - บ้านนาค าแคน ม.3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

173 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ชัยพร เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,500 ม. 2,000,000 5,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11 ต าบลชัยพร - บ้านเทพมีชัย ม.7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

174 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสง่า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,400 ม. 2,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.12 ต าบลชัยพร - บ้านโนนทรายทอง ม.8 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

175 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนอุทัยทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,800 ม. 2,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ต าบลชัยพร - บ้านนาค าแคน ม.6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

176 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนวังเยี่ยม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,100 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6 ต าบลโคกก่อง - บ้านโคกสะอาด ม.11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าอินทร์แปลง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,400 ม. 2,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม. 5 ต าบลโคกก่อง - บ้านท่าโพธิ ์ม. 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

หนา้ 22 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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178 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนทรายทอง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  700 ม. 2,500,000 2,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ต าบลโคกก่อง  - บ้านโนนสง่า ม.12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกก่องใต้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,100 ม. 2,000,000 4,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ต าบลโคกก่อง  - บ้านห้วยเชือมใต้ ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชัยพร อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

180 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกก่อง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,200 ม. 2,000,000 4,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.1 ต าบลโคกก่อง   - บ้านท่าโพธิ ์ม. 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านไร่สุขสันต์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  ม. ยาว  1,800 ม. 2,000,000 6,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.9 ต าบลโคกก่อง   - บ้านนาทราย ม.2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ตามแบบแปลนอบจ.บึงกาฬ ก าหนด  ทรัพย์สิน

182 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านชัยพร ม.1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านโคกก่อง ม. 7 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

183 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยเชือมใต้ ม. 2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านโคกก่อง ม. 7 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

184 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโนนสุพรรณ ม. 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านโนนไทรทอง ม. 8 ต าบลโคกก่อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

185 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองยาว ม. 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านนาค าแคน ม. 6 ต าบลนาแสง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

186 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบังบาตร ม. 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านภูสวาท ม. 4 ต าบลหนองเด่ิน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

หนา้ 23 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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187 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาต้อง ม. 6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  5  ม. ยาว 3,000 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลชัยพร - บ้านดอนเสียด ม. 3 ต าบลบ้านต้อง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

188 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองเค็ม หมู่ที่ 6 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหนองเลิง – บ้านนาขาม หมู่ที่ 1 ต าบลศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

189 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,000 เมตร 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลไคสี – บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

190 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าเจริญ  หมู่ที่ 11 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,000 เมตร 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ – บ้านสรรทว ีหมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

191 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหอค า – บ้านหนองหมู  หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

192 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.รอบหนองประปา บ้านดอนปอ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 1,000 เมตร 1,000,000 3,600,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสว่าง  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

193 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 5,000 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหอค า - บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

194 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง - บ้านหอค า หมู่ที่ 1  สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

195 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีด บ้านโนนสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง – บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

หนา้ 24 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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196 โครงการก่อสร้างสะพาน ทางเข้าบ้าน เจริญรัตน์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  เมตร  ยาว 35 เมตร 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
วังด่านโคก ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

197 โครงการก่อสร้างสะพาน ทางออกบ้านโคกสะอาด - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  เมตร  ยาว 35 เมตร 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

198 โครงการก่อสร้างสะพาน บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  เมตร  ยาว 35 เมตร 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลหนองเลิง – บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

199 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยท่าคันโท(ตอนบน) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  เมตร  ยาว 35 เมตร 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านนาเจริญเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลหนองเลิง – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโนนสเถียร หมู่ที่ 9 ต าบลโนนศิลา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

200 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยท่าคันโท(ตอนล่าง) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8  เมตร  ยาว 35 เมตร 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที1่0  ต าบลหนองเลิง – สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4  ต าบลหอค า ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

201 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามล าห้วยเชือม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง  8  ม. ยาว 35 ม. 3,500,000 3,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านกลาง ม.8 ต าบลชัยพร สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ทรัพย์สิน

202 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี - ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

203 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านห้วยภสูามัคคี หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี - บ้านโนนม่วง หมูที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

204 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านห้วยภสูามัคคี หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 1,000,000 5,040,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี - บ้านโนนจ าปา หมูที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

หนา้ 25 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

205 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยภูสามคัคี หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 3,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี - บ้านโนนม่วง หมูที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

206 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยภูสามคัคี หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี - บ้านโนนจ าปา หมูที่ 6 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

207 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยภูสามคัคี หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 2,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจนัทร์ หมูที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

208 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านนาซาว หมูที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

209 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร  ยาว 5,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี อ าเภอเมอืงบึงกาฬ - บ้านเหล่าใหญ่ หมทูี่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีส าราญ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

210 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร  ยาว 3,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลค านาดี อ าเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านโนนม่วง หมูที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลค านาดี อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

211 โครงการก่อสร้างประปาใต้ดินขนาดใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพื่อ 5,000,000 5,000,000 มีประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้เพื่อ กองช่าง
บ้านอีแฮต หมู่ที่ 2 ต าบลค านาดี อุปโภค บริโภค ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ อุปโภค บริโภค อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐาน

212 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกกระแซ - บูรพา (บ้านโนนศรีทอง - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หนองตะไก)้ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

213 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางสมัยส าราญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 500  เมตร 1,500,000 1,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถึง ห้วยกาลี อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

หนา้ 26 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

214 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เส้นทาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้างข้างละ 2 เมตร  ยาว 500  เมตร 1,200,000 1,200,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
โคกกระแซ - บูรพา (ข้างโรงเรียนบ้านโป่งเปือย) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

215 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. เส้นทาง โคกกระแซ - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,500  เมตร 2,000,000 7,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บูรพา (ป้อมยาม ต าบล - รพ.ส ต าบลโป่งเปือย) สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

216 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 1,000  เมตร 1,000,000 5,040,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หนองแข ต าบลนาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

217 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านค าแคน หมู่ที่ 2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 7 เมตร  ยาว 3,430  เมตร 3,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์ - บ้ารทรายทอง หมู่ที่ 13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสมบรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

218 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบสริงเววย์ห้วยสนาบ เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินชองล าห้วย ตามแบบแปลน 1000000 1,000,000 มีที่กักเก็บน้ า เพื่อให้น้ าไหลสะดวก กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์  ให้น้ าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มากขึ้น ป้องกันน้ าเออล้นในช่วงฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

219 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยซาวตอนกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินชองล าห้วย ตามแบบแปลน 1000000 1,000,000 มีที่กักเก็บน้ า เพื่อให้น้ าไหลสะดวก กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์  ให้น้ าไหลได้สะดวก อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มากขึ้น ป้องกันน้ าเออล้นในช่วงฤดูฝน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และใช้ในการเกษตรอย่างเพยีงพอ

220 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาดี หมู่ที่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 เมตร  ยาว 3,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง - บ้านดอนปอ หมูที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

221 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนาป่าน ถึง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 1,500 เมตร 2,000,000 5,400,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนเจริญ และบ้านแสนประเสริฐ ต าบลวิศิษฐ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

222 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 4,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ ถึง ต าบลโป่งเปลือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

หนา้ 27 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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223 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านดอนเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ เชื่อมห้วยปะรัง ต าบลโป่งเปลือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

224 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองนาแซง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางวัดถ้ า ต าบลวิศิษฐ์ เชื่อมต่อ ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

225 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดดอนเจริญ ถึง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 5,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองนาแซง ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ  ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

226 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านทรายเงิน ถึง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองโด ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

227 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหนองแวงสุขสันต์ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 2,000,000 7,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ ถึง บ้านห้วยสามยอดเทวกุล ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

228 โครงการเสริมผิวจราจร สายบ้านพรนิยม หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,000  เมตร 2,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านหนองตะไก้ ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

229 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม สายบ้านห้วยลึก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ 500,000 500,000 มีท่อลอดเหล่ียม ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านหนองหมู ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มาตรฐาน ทรัพย์สิน

230 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านโนนสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,000 เมตร 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านค าแสน ต าบลไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

231 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองดินด า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านไคสี ต าบลไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

หนา้ 28 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

232 โครงการเสริมผิวจราจร สายบ้านศิริพร ต าบลไคสี ถึง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,500  เมตร 2,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ศาลาประชาคม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ต าบลโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

233 โครงการเสริมผิวจราจร บริเวณหน้าตลาดโรงเรียน เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 3,000  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสว่าง ถึง บ้านหนองหมู ต าบลหนองเลิง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

234 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บริเวณหน้าบ่อขยะ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,000  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสว่าง ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านค าแสน สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

235 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านท่าสะอาด เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลไคสี ถึง บ้านโนนสว่าง ต าบลโนนสว่าง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

236 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านศิริพร หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,500 เมตร 1,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลไคสี ถึง บ้านโนนดินทราย เชื่อมต่อ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

237 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านศิริพร หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,500 เมตร 2,600,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลไคสี ถึง วัดถ้ าเสือ บ้านโนนศิลา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

238 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านหนองดินด า เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านไคสี ต าบลไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

239 โคงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านไคสี วัดป่า ถึง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านท่าสะอาด ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

240 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายวัดป่าห้วยเซือม เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 2,000 เมตร 1,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
เข้าสู่ถนนทางหลวง ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

หนา้ 29 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

241 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพรนิยม หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 4,000 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านหนองหมู ต าบลโป่งเปือย สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

242 โครการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสว่าง ถึง บ้านโนนศิลา ต าบลไคสี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

243 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 5,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถึง บ้านโนนศิลา ต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

244 โครงการเสริมผิวจราจร สายบ้านท่าสะอาด ต าบลไคสี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,500  เมตร 2,000,000 9,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถึง บ้านโนนสว่าง ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

245 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ าล้น ล าห้วยบัวช้าง บ้านดงต้อง เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
 2,000,000 5,000,000 มีฝาย ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ เป็นแหล่ง เพาะพันธ ์ปลารวมทั้งให
้ราษฎร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ส าหรับกักเก็บ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ในทุกพืน้ที่ ได้มีน้ าไวใ้ช้ใน
การอปโุภคบริโภค น้ าที่ได้มาตรฐาน

246 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

247 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านทรายทอง หมู่ที่ 13 เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวกและ 500,000 500,000 มีท่อลอดเหล่ียม มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ป้องกันน้ าท่วม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐาน

248 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม บ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวกและ 500,000 500,000 มีท่อลอดเหล่ียม มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ ป้องกันน้ าท่วม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐาน

249 โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ าล้น ห้วยก าแพงเพชร เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งและ
 2,000,000 5,000,000 มีฝาย ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการ กองช่าง
บ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ เป็นแหล่ง เพาะพันธ ์ปลารวมทั้งให
้ราษฎร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ส าหรับกักเก็บ การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ในทุกพืน้ที่ ได้มีน้ าไวใ้ช้ใน
การอปโุภคบริโภค น้ าที่ได้มาตรฐาน

หนา้ 30 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

250 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 4,500 เมตร 6,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสมบูรณ์  - บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

251 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 3,000 เมตร 2,080,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลโนนสมบูรณ์  -  ต าบลศรีวิไล สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

252 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านแสนส าราญ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 10 -  บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

253 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11 - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 2 ต าบลโนนสมบูรณ์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

254 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านแสนส าราญ หมู่ที่ 10 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5  เมตร  ยาว 1,500 เมตร 2,000,000 5,400,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ -  บ้านโคกสว่าง  หมู่ที่ 6 ต าบลนาสวรรค์ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

255 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยผักขะ หมู่ที่ 22 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 3,000 เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

256 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
(ไปวัดถ้ าเวิงเลิง)

257 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บ้านศรีพนา หมู่ที่ 7 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

258 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 31 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

259 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบริมน้ าฮี เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 ม. 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านพัฒนาภิบาล หมู่ที่ 18 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ  

260 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยฮี เชื่อมระหว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 40 ม. 4,500,000 4,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 ต าบลเซกา - บ้านซาง หมู่ที่ 1 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

261 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยเรือ บ้านห้วยเรือ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม. ยาว 40 ม. 4,500,000 4,500,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 9 - บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 ต าบลเซกา สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ปลอดภัยในการสัญจร อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร

262 โครงการสร้างฝายกักเก็บน้ า กุดตากล้า (กุดสามขา) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
บ้านพัฒนาภิบาล หมู่ที่ 8 ต าบลเซกา การ อุปโภค บริโภค และการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

263 โครงการสร้างท านบกั้นน้ าฮี บ้านนางัว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ 3,000,000 3,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา การ อุปโภค บริโภค และการ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

264 โครงการสร้างเขื่อนกั้นตล่ิงพัง ห้วยเซกา เพื่อป้องกันการพังทะลาย 10,000,000 10,000,000 มีเขื่อนกันตล่ิงพัง ป้องกันการพังทะลาย กองช่าง
หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 16 ต าบลเซกา ของหน้าดินและป้องกัน ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้มาตรฐาน ของหน้าดินและป้องกัน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง

265 โครงการก่อสร้างฝายน้ าต้นน้ า แบบแกนซอยซีเมนต์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 5,000,000 5,000,000 มีแหล่งกักเก็บ ประชาชนมีน้ าไว้พอใช้ส าหรับ กองช่าง
แม่น้ าสงคราม บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 การ อุปโภค บริโภค และการ น้ าที่ได้ การ อุปโภค บริโภค และการ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ มาตรฐาน เกษตรอย่างเพียงพอ

266 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง แม่น้ าสงคราม เพื่อป้องกันการพังทะลาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 มีเขื่อนกันตล่ิงพัง ป้องกันการพังทะลาย กองช่าง
บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ของหน้าดินและป้องกัน ที่ได้มาตรฐาน ของหน้าดินและป้องกัน อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง

267 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงพัง แม่น้ าสงคราม เพื่อป้องกันการพังทะลาย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 10,000,000 10,000,000 มีเขื่อนกันตล่ิงพัง ป้องกันการพังทะลาย กองช่าง
บ้านท่าลี หมู่ที่ 14 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย ของหน้าดินและป้องกัน ที่ได้มาตรฐาน ของหน้าดินและป้องกัน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง อุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทาง

หนา้ 32 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
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หน่วยงานที่
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เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

268 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน สันเขือ่นบึงโขงหลง ม. 12 - เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านค าสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ต าบลบึงโขงหลง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

269 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อเป็นท่าเทียบเรือส่งเสริมการ 10,000,000 ท่าเทียบเรือ เป็นท่าเทียบเรือที่สะดวกและ กองช่าง
ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง ท่องเที่ยว ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยว อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ  

270 โครงการเสริมผิวจราจร สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,000  เมตร 2,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์ ถึง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 3 ต าบลค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

271 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 2,000  เมตร 5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 3 ต าบลค านาดี สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

272 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอุดมพร หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านปารถนาดี หมูที่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

273 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านปารถนาดี หมูที่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

274 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกอุดม หมู่ที่ 1 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านโนน หมูที่ 3  ต าบลศรีชมภู สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

275 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 4,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านหนองผักแว่น หมูที่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

276 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามแยก หมู่ที่ 2 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,000  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ อ าเภอพรเจริญ - บ้านหัวแฮต หมูที่ 3 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

หนา้ 33 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

277 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยศรี หมู่ที่ 3 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 เมตร  ยาว 5,500  เมตร 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ - บ้านโนนตาผา หมูที่ 12 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

278 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุดมพร หมู่ที่ 9 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านปารถนาดี หมูที่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

279 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 4 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 2,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ต าบลพรเจริญ  - บ้านปารถนาดี หมูที่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่าแฝก อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

280 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านแก้วสบูรณ์ หมู่ที่ 8 ต าบลพรเจริญ  - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านใหม่สามัคคี หมูที่ 8  ต าบลท่าสะอาด อ าเภอเซกา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
จังหวัดบึงกาฬ

281 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามแยก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 3,500  เมตร 5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต าบลพรเจริญ  - บ้านโนนสวาท หมูที่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

282 โครงการกอ่สร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านสามแยก เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 เมตร  ยาว 4,000  เมตร 6,000,000 6,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต าบลพรเจริญ  - บ้านท่าเชียงเครือ หมูที่ 2 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน

283 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สาย บก. 3114 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6  เมตร  ยาว 4,000  เมตร 7,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านหนองตอ หมู่ที่ 7 ต าบลนาสวรรค์ - สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 เมตร มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
บ้านชมภูทอง หมู่ที่ 7 ต าบลค านาดี ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ทรัพย์สิน
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

284 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกะซะ - หนองโปร่ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 8 ม.  ยาว 50 ม. 10,000,000 10,000,000 มีสะพานที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ชุมชนดงหมากยาง หมู่ที่ 7 ต าบลบึงกาฬ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ทรัพย์สิน

285 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยกุ้ง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 500 ม. 1,000,000 1,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพธิห์มากแข้ง หมู่ที่ 1 ต าบลโพธิห์มากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

หนา้ 34 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

286 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดงสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 4,000 ม. 4,000,000 8,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิห์มากแข้ง สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

287 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัวโคกใต้ เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 5 ม.  ยาว 5,000 ม. 5,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
 ม.8 ต าบลโพธิห์มากแข้ง - หนองลาด สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

288 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบก.ถ. 4 - 0001 เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม.  ยาว 2,800 ม. 5,000,000 5,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ทางหลวง 212 - บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 4 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

289 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (รอบหนองบ่ออง) เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 1,270 ม. 3,000,000 5,500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนเสียด  หมู่ที่ 4 ต าบลค าแก้ว สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.05 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
 อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

290 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต บ้านทองหลาง เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. 2,080,000 10,000,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต าบลเหล่าทอง - บ้านเหล่าเงิน หมู่ที่ 10 สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเหล่าทอง อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

291 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยแล้ง - นาสะแบง  เพื่อการสัญจรของประชาชนมีความ กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 500,000 500,000 มีถนนที่ได้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนสวางใต้ หมู่ที่ 10 ต าบลถ้ าเจริญ สะดวกปลอดภัยลดอุบัติเหตุและ หนา 0.15 ม. มาตรฐาน และปลอดภัยในชีวิตและ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ทรัพย์สิน

292 โครงการก่อสร้างลานกีฬา บริเวณแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นที่ 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ ประชาชนได้ใช้สถานที่ท า กองช่าง
หนองบ่ออง บ้านดอนเสียด  หมู่ที่ 4 ต าบลค าแก้ว ออกก าลังกายและท ากิจกรรม ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ประชาชนที่มา กิจกรรมร่วมกัน อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกัน ใช้บริการ

รวม 292 โครงการ 692,920,000 1,581,980,000 

หนา้ 35 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ



ผ.02

ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านพนูผล หมู5่ ตําบล

วังชมภ ูอําเภอพรเจริญ กับ บ้านหนองบัวน้อย หมู5่ ตําบลศรี
ชมภ ูอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 ระบบไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนงาม หมู1่1 
ตําบลโสกก่าม อําเภอเซกา กับ บ้านโนนสวนปอ หมู6่ ตําบล
บึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนสวนปอ หมู6่ 
ตําบลบึงโขงหลง หมู่6 กับ บ้านหนองปะต่าง หมู่4 ตําบล
โสกก่าม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านแสนประเสริฐ หมู่
9 ตําบลบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ หมู1่1 ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอ
เมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านดอนเสียดเหนือ 
หมู่11 ตําบลบ้านต้อง อําเภอเซกา - บ่านคําแคนพฒันา หมู6่
 ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

6 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านท่าเจริญ หมู1่2 
ตําบลบัวตูม อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ -  บ้านวังหลวง 
หมู่1 ตําบลวังหลวง อําเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู1่3 
ตําบลปากคาด อําเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู9่ ตําบล
หนองเลิง อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 2 พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
                                     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าและการลงทุน
                                     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                                     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน้า 36 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการติดต้ังไฟฟาส่องสว่างสายทาง บ้านโชคชัย หมู6่ 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ -บ้านนาทอง 
หมู่6 ตําบลหนองหัวช้าง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านไคสี หมู5่ ตําบล
ไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่1 ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมืองบึงกาฬ
 จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านสุขสาคร หมู4่ 
ตําบลดอนหญา้นาง - บ้านนางาม หมู5่ ตําบลศรีสําราญ 
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์ หมู5่ 
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล - บ้านกําแพงเพชรหมู5่ ตําลบล
โนนสมบรูณ์   อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

12 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนสูงเหนือ หมู่ 
21 - บ้านไทเสรี หมู1่3 ตําบลเซกา อําเภอเซกา         
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

13 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านท่าโพธิ๋ หมู6่ 
ตําบลบึงกาฬ - บ้านโนนสา หมู2่ ตําบลโคกก่อง          
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภยัเวลากลางคืน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

14 โครงการติดต้ังไฟฟาส่องสว่างสายทาง บ้านหนองเด่ินทุ่ง หมู3่
 ต าบลหนองเด่ิน - บ้านนาจาน หมู4่ ต าบลบุ่งคล้า      
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

15 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านนาสะแบงทุ่ง หมู2่
 ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล - บ้านนาทรายสามัคคี หมู4่ 
ตําบลนาสิงห์ อําเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

16 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านปิยะชน หมู1่1 
ตําบลหนองทุ่ง - บ้านซ่อมกอก หมู3่ ตําบลซาง อําเภอเซกา 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

17 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านพฒันา หมู3๋ 
ตําบลดอนหญา้นาง - บ้านนาทอง หมู่6 ตําบลหนองหัวช้าง 
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 37 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

18 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโพธิ์ หมู2่ ตําบล
ศรีชมภ ูอําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ -  บ้านสมสนุก หมู่4 
ตําบลสมนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

19 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านห้วยก้านเหลือง
น้อย หมู่11 ตําบลปากคาด  อําเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ
 หมู่9 ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

20 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนจําปา หมู5่ 
ตําบลโนนสมบรูญ ์อําเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านหนองจันทร์ หมู่
5 ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

21 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านอู่คํา หมู7่     
ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่5     
ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

22 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านทรายทอง หมู5่ 
ตําบลนาสิงห์ อําเภอศรีวิไล - ถ้ําน้อยน้ําทิพย์ ตําบลนาสิงห์ 
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

23 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านศรีพนาเหนือ หมู่
16 ตําบลเซกา อําเซกา จังหวัดบึงกาฬ -   บ้านไทเสรี หมู่13
 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

24 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนสูง หมู3่   
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านไทเสรี หมู่ที1่3
 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

25 โครงการติดต้ังไฟฟส่้องสว่างสายทาง บ้านนางาม หมู5่  
ตําบลศรีสําราญ - บ้านโนน หมู่3 ตําบลศรีชมภ ู         
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

26 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนป่าบาก หมู6่ 
ตําบลบัวตูม - บ้านป่าไร่ หมู8่  ตําบลหนองพนัทา        
อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

27 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองยอง หมู4่ 
ตําบลหนองยอง - บ้านดานบังบด หมู่7 ตําบลนาดง     
อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 38 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

28 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองหมู หมู5่ 
ตําบลหนองเลิง - บ้านดอนปอ หมู่5 ตําโนนสว่าง         
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

29 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านนาสะแบง หมู1่ 
ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล - บ้านคําแคนพฒันา  หมู6่ 
ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

30 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านดงสาร หมู6่      
ตําบซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่5 
ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

31 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านดอนน้อย หมู6่ 
ตําบลดอนหญา้นาง - บ้านนาสาร หมู6่ ตําบลศรีชมภ ู 
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

32 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโคกสว่าง หมู2่ 
ตําบลดอนหญา้นาง - บ้านดงเสียด หมู่1  ตําบลศรีชมภ ู
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

33 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านตูม หมู1่ ตําบล
บัวตูม อําเภอโซ่พสัิย จังกวัดบึงกาฬ -  บ้านท่าคําบง หมู่5 
ตําบลวังหลวง อําเภอเฝ้าไร่  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

34 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านพรสวรรค์ หมู8่ 
ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านโนนงาม หมู่15    
ตําบลศรีชมภ ูอําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

35 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านนาล้อม หมู7่ 
ตําบลหนองเลิง อําเภอเมือง - บ้านโนนประเสริฐ หมู5่   
ตําบลศรีชมภ ูอําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

36 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านตาลเด่ียว หมู4่ 
ตําบลท่าสะอาด อําเภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่2        
ตําบลวังชมภ ูอําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

37 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านนาคํา หมู1่   
ตําบลศรีสําราญ - ป่าแฝก แยกไปวัดดานศรีสําราญ บ้านนา
งาม หมู่ที5่ ตําบลศรีสําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 39 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

38 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านบูรพา หมู7่  ตําบล
โนนสว่าง - ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ                  
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

39 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านศรีพนาเหนือ หมู่
16 ตําบลเซกา - บ้านโคกกะแซ หมู2่ ตําบลนาต้อง      
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

40 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านอิสานพฒันา หมู่
16 ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านคําแวง หมู8่
 ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

41 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านคําเจริญ หมู1่1 
ตําบลหนองเลิง อําเภอเมือง - บ้านสรรทวี หมู3่             
ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

42 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองสิมพฒันา 
หมู่10 ตําบลท่ากกแดง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - วัดป่าปู่
กะล่อม ตําบลหนองบัวสิม อําเภอคําตากล้า จังหวัดสกลนคร

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

43 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนจําปาทอง   
หมู่ที1่0 ตําบลโพธ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง          
จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโด ตําบลนาทม จังหวัดนครพนม

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

44 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านห้วยสามยอดเท
วกุล หมู6่ ตําบลโป่งเปือย - บ้านโนนแพง หมู่9 ตําบลไคสี   
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

45 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านห้วยลึกเหนือ หมู2่
 ตําบลหนองพนัทา อําเภอโซ่พสัิย - บ้านหนองแวงใน  หมู่7 
ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

46 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองนาดี หมู8่ 
ตําบลบัวตูม - บ้านห้วยทราย หมู8่ ตําบลโซ่ อําเภอโซ่พสัิย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

47 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านสมประสงค์ หมู1่2
 ตําบลหอคํา - บ้านหนองหมู หมู่5 ตําบลหนองเลิง         
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 40 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

48 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านนาเจริญกลาง   
หมู่ที1่3 ตําบลหนองเลิง อําเภอเมือง - บ้านชัยพร หมู่ที1่2 
ตําบลโนนศิลา อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

49 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์ หมู่ที6่
 ตําบลศรีวิไล - บ้านนาทราย หมู4่ ตําบลนาสิงห์          
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

50 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านใหม่พฒันา    
ตําบลศรีวิไล - บ้านโคกก่อง ตําบลโคกก่อง  จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

51 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านห้วยลึก หมู1่0 
ตําบลชุมภทูอง - บ้านศรีสําราญ ตําบลศรีสําราญ         
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

52 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนไทยประสทธิ์ 
ตําบลชุมพร - บ้านนาคํา ตําบลศรีสําราญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

53 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์ หมู5่ 
ตําบลศรีวิไล - บ้านโนนจําปา ตําบลโนนสมบูรณ์          
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

54 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์ หมู5่ 
ตําบลศรีวิไล - บ้านกําแพงเพชร ตําบลโนนสมบูรณ์       
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 41 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

55 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์หมู6่ 
ตําบลศรีวิไล - บ้านโพธิทอง ตําบลโนนสมบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

56 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านหนองจันทร์ หมู6่ 
ตําบลศรีวิไล - บ้านโนนสา ตําบลโคกก่อง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

57 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านดงเสียด หมู่ 1 
ตําบลศรีชมภ ู- บ้านนาคํา หมู่ 1 ตําบลศรีสําราญ       
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

58 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนน หมู่ 3   
ตําบลศรีชมภ ู- บ้านนาคํา หมู่ 1 ตําบลศรีสําราญ       
อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

500,000 500,000 มีไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจร และปลอดภยัในชีวิต
และ ทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

59 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านหนองทุ่ม เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 1 - บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตําบลซาง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

60 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านหนองจิก เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลหนองทุ่ม - บ้านโคกโขง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 4 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

61 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านกุมสิมเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ตําบลหนองทุ่ม - บ้านท่าสวรรค์เหนือ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 4 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

62 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านมงคลพฒันา เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลหนองทุ่ม - บ้านโคกโขง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 16 ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

63 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายบ้านท่าสําราญ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 2 ตําบลซาง - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ที่ได้ และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ มาตรฐาน ทรัพย์สิน

64 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.6. ตําบลศรีวิไล - บ้านนาทราย ม.4  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลนาสิงห์ อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 42 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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65 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างถนนสายบ้านใหม่พฒันา เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

ตําบลศรีวิไล   อําเภอศรีวิไล - บ้านโคกก่อง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ

ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน
66 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 1 - เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง

บ้านชุมภทูอง หมู่ที่ 7 ตําบลคํานาดี ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

67 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านศรีวิไล หมู่ที่ 1  เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ตําบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมู่ที่ 1 ตําบลนาแสง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

68 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านห้วยลึกอิทรนิมิตร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลศรีวิไล - บ้านนาคํา หมู่ที่ 1 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

69 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านโนนไทยประสิทธิ์ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลศรีวิไล - บ้านนาคํา หมู่ที่ 1 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลศรีสําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

70 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 5  ตําบลศรีวิไล - บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 6 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

71 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านหนองจันทร์ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 5  ตําบลศรีวิไล - บ้านกําแพงเพชร หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

72 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านหนองจันทร์สาคร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลศรีวิไล - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

73 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายบ้านหนองจันทร์สาคร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลศรีวิไล - บ้านโนนสา หมู่ที่ 2 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

74 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบนถนน เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนดไม่น้อยว่า 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงเกษม ถึง บ้านคําบอน บก.1015 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 43 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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75 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสายทาง บ้านโนนชาด เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลโซ่ - บ้านคําแวง หมู่ที่ 8 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

76 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนดไม่น้อยว่า 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บริเวณป่าศักด์ิสิทธิ์ ตลอดแนวเขื่อน บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลหนองเด่ิน อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

77 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ตําบลโพธิ์หมากแข้ง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - น้ําตกวิมานทิพย์ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน
บ้านแสนสําราญ หมู่ที่ 10 ตําบลหนองซน 
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

78 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนบ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14 ตําบลโพธิ์หมากแข้ง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเหล่าส้มป่อย เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน
หมู่ที่ 8 ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

79 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างถนนสาย บ้านท่าสีไคเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11  - บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 3 ตําบลดงบัง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

80 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนบ้านใหม่ภเูจริญ หมู่ที่ 16 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโพธิ์หมากแข้ง  - บ้านทรายทอง หมู่ที่ 17  เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน
ตําบลบึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

81 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง  เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ถนนบ้านทรายทอง หมู่ที่ 17 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลบึงโขงหลง  - ถ้ําผาเจีย บ้านดงชมภ ูหมู่ที่ 7  เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน
ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

82 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านฝอยลม เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.7 ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 44 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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83 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านหนองฮู เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.8 ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

84 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านหนองฮู เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.13 ตําบลท่าดอกคํา  อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

85 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านไทยเจริญ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.2 ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

86 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านเหล่า เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมากผาง ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

87 โครงการก่อติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างริมถนนบ้านหนองแสง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ม.11  ตําบลท่าดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

88 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนน บ้านเหล่าคาม เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ตําบลน้ําจั้น - บ้านดอนก่อ ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

89 โครงการก่อสร้างไฟส่องสว่างเส้นหนองไฮ หมู่ที่ 8 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ตําบลโนนสว่าง – บ้านชัยบาดาล หมู่ที่ 2 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

90 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านโนนสวาท ม. 3 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลนาสวรรค์  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

91 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งน้ํา (หนองสนาบ) ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลนาสวรรค์  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

92 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านศิริพร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 45 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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93 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านโนนดู่ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลโนนสว่าง - บ้านสุขสําราญ หมู่ที่ 2  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

94 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านโนนดู่ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ตําบลโนนสว่าง - บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

95 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านท่าสะอาด เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลไคสี - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสว่าง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

96 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านโนนสว่าง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 1 ตําบลโนนสว่าง - บ้านคําหมื่น หมู่ที่ 7  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลไคสี อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

97 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านเหล่าถาวร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านโป่งเปือย หมู่ที่ 2  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโป่งเปือย อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

98 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านเหล่าถาวร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านนาสุขสันต์  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
(เส้นข้างโรงงานยางพารา) เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

99 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านเหล่าถาวร เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านนาสุขสันต์ หมู่ที่ 12  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

100 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านนาป่าน เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

101 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านโนนแพง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 9 ตําบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
 ตําบลโป่งเปือย อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

102 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านคําแสน เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 10 ตําบลไคสี - บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 7  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโป่งเปือย อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 46 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

103 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านโนนศิลา เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ตําบลไคสี - บ้านบูรพา หมู่ที่ 7  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

104 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านห้วยดอกไม้ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 8 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 11  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

105 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านจักรทิพย์สามัคคี เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ตําบลวิศิษฐ์ - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6  ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโป่งเปือย อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

106 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง สายทาง บ้านห้วยทราย เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

107 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 5 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านนาสวรรค์ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 1 ตําบลนาสวรรค์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

108 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 5 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านหนองจันทร์ ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 5 ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

109 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองสาย หมู่ที่ 4 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านหนองจันทร์สาคร ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

110 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านนาคํา หมู่ที่ 3 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

111 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนอุดม หมู่ที่ 2 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านเหล่าถาวร ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ตําบลวิศิษฐ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

112 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 12 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนวังเยี่ยม ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 6 ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 47 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

113 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทางบา้นดอนแกว้ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 12 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลตําโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

114 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจดุเส่ียง สายทางบ้านโคกสะอาด เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนวังเยี่ยม หมู่ที่ 6 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

115 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งบริเวณจุดเส่ียง สายทางบ้านโคกงาม เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 3 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโนนจําปา หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลตําโนนสมบูรณ์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

116 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านทองสาย หมู่ที่ 4 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านนาคํา หมู่ที่ 3 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

117 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านดงต้อง หมู่ที่ 7 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลนาสวรรค์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

118 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างบริเวณจุดเส่ียง สายทาง เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
บ้านโนนคําภ ูหมู่ที่ 8 ตําโนนสมบูรณ์ - บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 6 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลนาสวรรค์ อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

119 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายทางบ้านศรีพนา เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 7 ตําเซกา - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

120 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยกทางหลวง 2026 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(บ้านอุดมทรัพย)์ หมู่ที่ 23 ตําเซกา - บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 9 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

121 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยกทางหลวง 2417 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(บ้านห้วยคอม) หมู่ที่ 2 ตําเซกา - บ้านห้วยเรือ หมู่ที่ 9 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

122 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยกทางหลวง 2026 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(บ้านอุดมทรัพย)์ หมู่ที่ 23 ตําเซกา - บ้านทรัพย์วังทอง ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 17 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 48 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

123 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก บก. 2035 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
(บ้านห้วยผักขะ) หมู่ที่ 4 ตําเซกา - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

124 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ทช 4003 (บ้านห้วยผักขะ) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 4 ตําเซกา - บ้านนางัว หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

125 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ทช 4003 (บ้านโนนเหมือดแอ่) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 6 ตําเซกา - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลบ้านต้อง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

126 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก บก. 2035 (บ้านไทยเสรี) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ตําเซกา - บ้านสายปัญญา (ห้วยอีต๊ิบ) หมู่ที่ 19 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

127 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก บก. 2026 (บ้านดงไร่) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 11 ตําเซกา - บ้านโคกบริการ (แยก ทล.2049 ) หมู่ที่ 4 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลซาง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

128 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก ทช . 4003 (บา้นพฒันาภบิาล) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 18 ตําเซกา - บ้านโนนสูง (เส้นทางวัดป่าสามัคคีธรรม) ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 3 ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

129 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง บ้านศรีพนาเหนือ เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 16 ตําเซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลบ้านต้อง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

130 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก ทล. 2026 บ้านเทพมงคล เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 20 ตําเซกา - บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

131 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก ทช. 4003 (บ้านโนนสูง) เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 3 ตําเซกา - บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

132 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง แยก บก. 2035 บ้านไทยเสรี เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 500,000 500,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
หมู่ที่ 13 ตําเซกา - บ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

หน้า 49 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ปี 2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                         1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

133 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง ถนนสายบ้านชุมภทูอง หมู่ที่ 7 เพื่อการสัญจรของประชาชน ไฟฟา้ส่องสว่างขนาดไม่น้อยว่า 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟา้ ประชาชนสะดวกในการสัญจร กองช่าง
ตําบลคํานาดี อําเภอเมืองบึงกาฬ - อําเภอศรีวิไล ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม 45 วัตต์ สู้งไม่น้อยว่า 6 เมตร ที่ได้มาตรฐาน และปลอดภยัในชีวิต อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพิ่มความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ กําหนด ทรัพย์สิน

134 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง รอบหนองท่องเที่ยวบ่ออง   
บ้านดอนเสียด หมู่ 4 ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พสัิย       
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 ระบบไฟฟา้ที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

135 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง รอบหนองสาธารณะประโยชน์ 
บ้านโนนสะแบง หมู่ 2 ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พสัิย       
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

136 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง รอบหนองสาธารณะประโยชน์ 
บ้านโนนสะแบง หมู่ 2  - วัดป่าดอนธรรม  ตําบลคําแก้ว 
อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้
มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

137 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง บ้านโนนเค็ง หมู่ 9  -         
บ้านห้วยเนียม หมู่ที่ 10 ตําบลคําแก้ว อําเภอโซ่พสัิย      
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

138 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง บ้านท่าเรือ หมู่ 5 ตําบลคําแก้ว
 อําเภอโซ่พสัิย จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

139 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง บ้านทองหลาง หมู่ 7 -       
บ้านโนนคําสอน หมู่ที่ 10 ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พสัิย 
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

140 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง บ้านซําบอน หมู่ 6 -         
บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 3  ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พสัิย   จังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

141 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง สายทาง หน้า อบต.เหล่าทอง -
 บ้านซําบอน หมู่ 6 ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พสัิย        
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อการสัญจรของประชาชน ลด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม เพิ่ม
ความสว่างบนพื้นที่จุดเส่ียง

ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 45 วัตต์ 
สูงไม่ตํ่ากว่า 6 เมตร ตามแบบแปลน   
อบจ.บึงกาฬ

2,000,000 2,000,000 มีระบบไฟฟา้ที่
ได้มาตรฐาน

ประชาชนสะดวกในการ
สัญจรและปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง
อบจ.บึงกาฬ

รวม 141 โครงการ 85,000,000 85,000,000 

หน้า 50 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ



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

1 โครงการอุดหนุนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
 ส าหรับด าเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
"โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดบึงกาฬ ประจ าปี 2566

1)เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดและ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตร
 2)เพื่อเสริมสร้างการเชื่องโยง และ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  "โคก หนอง
 นา โมเดล" จังหวัดบึงกาฬ 3)เพื่อจัด
แสดง จ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์
แปรรูปต่างๆของครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  
"โคก หนอง นา โมเดล" จังหวัดบึงกาฬ  
 4)เพื่อเชิดชูเกียรติครัวเรือนต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่  "โคก หนอง นา โมเดล"
 ดีเด่นระดับจังหวัด

ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาตาม
หลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  "โคก 
หนอง นา โมเดล" จังหวัดบึงกาฬ

 8 อ าเภอ จ านวน 216 
ครัวเรือนภายใต้การด าเนินการ 3

 กิจกรรม

400,000 ครัวเรือนต้นแบบการ
พัฒนาตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่  "โคก 
หนอง นา โมเดล"ดีเด่น
ระดับจังหวัด 1 
ครัวเรือนเกิดนิทรรศการ
มีชีวิตครัวเรือนต้นแบบ
ดีเด่นระดับจังหวัด 1 
นิทรรศการ เกิด
เมนูอาหารพื้นบ้านที่ได้
จากผลิตภัณฑ์การ
ด าเนินกิจกรรม "โคก 
หนอง นา โมเดล"ดีเด่น
ระดับจังหวัด 1 ส ารับ มี
ช่องทางการจ าหน่าย
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปร
รูปในรูปแบบ ตลาดนัด
ชุมชนคนโคก หนอง นา 
ระดับ จังหวัด 1 คร้ัง

1)ครัวเรือนต้นแบบได้สืบ
สานรักษา ต่อยอด และ
พัฒนา หมู่บ้าน ชุมชน ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2)มีกลไกในการ
เสริมสร้างเชื่อมโยง และ
พัฒนาศักยภาพพลัง
เครือข่ายครัวเรือน 3)มี
ช่องทางการตลาดเพื่อ
จ าหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ต่างๆของครัวเรือนต้นแบบ 
4)ครัวเรือนต้นแบบได้รับการ
เชิดชูเกียรติ และมีขวัญ
ก าลังใจในการขับเคล่ือน
กิจกรรม

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ
 อุดหนุน 

สนง.พัฒนา
ชุมชน

จังหวัดบึงกาฬ

                                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                                        2.1 แผนงานการเกษตร

                                                                                ผ.02

                                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจร และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 

                                                                                                        องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หนา้ 51 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

2 โครงการจัดงานเกษตรแฟร์ 1.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ จัดงานเกษตรแฟร์บึงกาฬ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ 1.สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ ส านักปลัด
จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรรมและให้เกษตรกรจังหวัด จ านวน 1 งาน ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม กระตุ้นการการท่องเที่ยว อบจ.บึงกาฬ

บึงกาฬเกิดแรงจูงใจในการผลิตสินค้า กิจกรรม สามารถขายสินค้า ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
เกษตรปลอดภัย ทางการเกษตรได้ ลดปญัหา 2.เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ
2.เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทาง ราคาส้ินค้าตกต่ า เกิดแรงจูงใจในการผลิด
การจ าหน่าย การประชาสัมพันธ์ สินค้าทางการเกษตร
สินค้าทางการเกษตรในจังหวัดบึงกาฬ ปลอดภัย
ให้เป็นที่รู้จัก 3.เกษตรกรมีพื้นที่ในการ
3. เพื่อการตุ้นเศรษฐกิจ การค้า จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร
การลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว 4. สินค้าทางการเกษตรของ

ของจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นที่รู้จัก

ของคนที่เข้าชมงาน
3 โครงการขุดลอกห้วยข่อยตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

(ฝ่ังบ้านหนองทุ่มใต้) บ้านหนองทุ่มใต้ หมู่ที่ 12 อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

4 โครงการขุดลอกห้วยข่อยตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
(ฝ่ังบ้านโคกก่อง) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

5 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าฝายห้วยข่อย เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินชองล าห้วย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 ทางระบายน้ า ให้น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง
ตอนล่าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองทุ่ม ให้น้ าไหลได้สะดวก ที่ได้มาตรฐาน น้ าเออล้นในช่วงฤดูฝนและใช้ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

6 โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านหนองทุ่มใต้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

7 โครงการขุดลอกห้วยขี่นาค เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 3 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 52 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

8 โครงการขุดลอกแนวเขตที่สาธารณะหนองค ากั้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

9 โครงการขุดลอกแนวเขตที่สาธารณะหนองหญ้าม้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

10 โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านมงคลพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

11 โครงการขุดลอกหนองแข้ บ้านมงคลพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
12 โครงการขุดลอกหนองตอกแป้ บ้านมงคลพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 10 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

13 โครงการขุดลอกหนองหิน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

14 โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

15 โครงการขุดลอกหนองแสง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

16 โครงการขุดลอกหนองตาดาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 53 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

17 โครงการขุดลอกหนองขอนสัก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

18 โครงการขุดลอกหนองหมากแซว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

19 โครงการขุดลอกหนองหวาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

20 โครงการขุดลอกหนองหวายยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

21 โครงการขุดลอกหนองปลาเซือม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

22 โครงการขุดลอกหนองไข่นก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

23 โครงการขุดลอกหนองสัมกุ้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นกุดซาง เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 900,000 900,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านซาง หมู่ที่ 1 ต าบลซาง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

25 โครงการชุดลอกห้วยค าค้อม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านบึงเค็ง หมู่ที่ 2 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 54 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

26 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าห้วยข่อย เพื่อแก้ไขปัญหาการต้ืนเขินชองล าห้วย ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 ทางระบายน้ า ให้น้ าไหลสะดวก ป้องกัน กองช่าง
ตอนล่าง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลหนองทุ่ม ให้น้ าไหลได้สะดวก ที่ได้มาตรฐาน น้ าเออล้นในช่วงฤดูฝนและใช้ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

27 โครงการขุดลอกหนองค ากั้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

28 โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

29 โครงการขุดลอกหนองเต่า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ต าบลหนองทุ่ม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

30 โครงการขุดลอกห้วยทรายทรึม เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

31 โครงการขุดลอกหนองลาดน้อย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าส าราญ หมู่ที่ 2 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

32 โครงการชุดลอกหนองปลาปาก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

33 โครงการชุดลอกหนองแล้งลง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

34 โครงการชุดลอกหนองตะปู เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าส าราญ หมู่ที่ 2 ต าบลซาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 55 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

35 โครงการขุดลอกหนองหิ่งตอนกลาง บ้านโนนพระทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากกแดง หมู่ที่ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

36 โครงการขุดลอกหนองหิ่งตอนล่าง บ้านโนนพระทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากกแดง หมู่ที่ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

37 โครงการขุดลอกห้วยหลุบเอี่ยน บ้านโนนพระทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากกแดง หมู่ที่ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

38 โครงการขุดลอกหนองเปรม บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
39 โครงการขุดลอกหนองคึกฤทธิ ์บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

40 โครงการขดุลอกหนองไชวาน บ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
41 โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

42 โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านป่งไฮ ต าบลป่งไฮ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 1 อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
43 โครงการขุดลอกบึงสะคาม บ้านหนองแก่งทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 9,900,000 9,900,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 13 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  87,720.00 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 56 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

44 โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ที่ 15 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

45 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

46 โครงการขุดลอกห้วยบง บ้านทุ่งเจริญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

47 โครงการขุดลอกหนองง้ิว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 6 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

48 โครงการขุดลอกหนองผ้าเหี่ย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

49 โครงการขุดลอกห้วยเด่ือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
50 โครงการขุดลอกห้วยเดือนห้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านหนองชัยวานใต้ หมู่ที่ 15 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

51 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าไร่ หมู่ที่ 5 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

52 โครงการขุดลอกห้วยไม้งาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 11 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 57 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

53 โครงการขุดลอกห้วยไร่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ 13 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

54 โครงการขุดลอกห้วยบา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

55 โครงการขุดลอกห้วยพะเนียง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

56 โครงการขุดลอกห้วยลึก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

57 โครงการขุดลอกหนองเปรม บ้านหนองคล้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
(ฝ่ังบ้านโคกก่อง) บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5 เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

58 โครงการขุดลอกห้วยวังไฮ ตอนล่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดงกระพุง หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

59 โครงการขุดลอกห้วยนาค า บ้านดงกระพุง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
60 โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านหนองตีนเผือก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

61 โครงการขุดลอกห้วยหนองค า บ้านหนองนาแซง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 58 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

62 โครงการขุดลอกหนองชัยวาน บ้านท่าม่วง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
63 โครงการขุดลอกห้วยค าบอน บ้านค าบอนใต้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

64 โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า บ้านหนองนาแซง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 8 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

65 โครงการขุดลอกหนองอีเริง บ้านดงกระพุง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
66 โครงการขุดลอกหนองขอนข่าง บ้านหนองตีนเผือก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

67 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าอ่างดู่ตอนล่าง เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
พร้อมท าประตูระบายน้ า บ้านค าบอน หมู่ที่ 2 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

68 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าห้วยหมากเปิบ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ตอนบน บ้านท่าม่วงใต้ หมู่ที่ 12 ต าบลน้ าจั้น 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

69 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยน้ าจั้น เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
ตอนล่าง บ้านหนองคล้า หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าจั้น 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

70 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยโพธิ์ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านน้ าจั้น ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

หนา้ 59 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

71 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยอีไฮ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 มีที่กักเก็บน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อท า กองช่าง
บ้านค าบอน หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง มากขึ้น การเกษตรมากขึ้น อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ

72 โครงการขุดลอกหนองแสง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าม่วงใต้ หมู่ 12 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

73 โครงการขุดลอกหนองพอก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองปลาโด หมู่ 9 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

74 โครงการขุดลอกหนองหวาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านท่าม่วงใต้ หมู่ 12 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

75 โครงการขุดลอกห้วยค าบอน ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านค าบอน หมู่ 2 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

76 โครงการขุดลอกห้วยน้ าจั้น ตอนล่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่าคาม หมู่ 4 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

77 โครงการขุดลอกห้วยหมากเปิบ ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเหล่าคาม หมู่ 4 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

78 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า ห้วยอ่างดู่ ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 มีที่กักเก็บน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อท า กองช่าง
บ้านค าบอน หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าจั้น อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า มากขึ้น การเกษตรมากขึ้น อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม.

79 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ต าบลป่งไฮ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 60 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

80 โครงการขุดลอกห้วยบง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

81 โครงการขุดลอกห้วยวังเดือนห้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 8 อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

82 โครงการขุดลอกหนองกลางโคก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

83 โครงการขุดลอกหนองหัวทุ่ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

84 โครงการขุดลอกหนองแวงใน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสียดใต้ หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

85 โครงการขุดลอกหนองกุดไห้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

86 โครงการขุดลอกหนองกุดแห่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

87 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยบังบาตร เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านดอนเสียดใต้ หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

88 โครงการขุดลอกห้วยกดเค็น เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านศิริพัฒ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 61 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

89 โครงการขุดลอกห้วยอีหล่า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านศิริพัฒ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

90 โครงการขุดลอกห้วยฝายแตก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

91 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยฝายแตก เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

92 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยหิน เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านศิริมงคล หมู่ที่ 13 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

93 โครงการขุดลอกห้วยต้อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

94 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยต้อง เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

95 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยท่าเหมือง เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1000000 1,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านทุ่งทรายจก หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

96 โครงการขุดลอกห้วยทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

97 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยทราย เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

หนา้ 62 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

98 โครงการขุดลอกห้วยกินน้ า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

99 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยกินน้ า เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เกษตรอย่างเพียงพอ

100 โครงการขุดลอกห้วยหนองม่วง บ้านนาค าแคน ม.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
101 โครงการขุดลอกห้วยฝายใหญ่ บ้านนาค าแคน ม.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

102 โครงการขุดลอกห้วยหว้า บ้านนาค าแคน ม.3  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
103 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมล าห้วยทราย เพื่อให้ระบายน้ าได้สะดวกและ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 10,000,000 มีท่อบอดเหล่ียม มีที่ระบายน้ าได้สะดวก กองช่าง

บ้านนาสิงห์ ม.3 ต าบลนาสิงห์ อ าเภอศรีวิไล ป้องกันน้ าท่วม ที่ได้มาตรฐาน อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

104 โครงการขุดลอกหนองผักชี บ้านหนองตะไก้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 11 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
105 โครงการขุดลอกห้วยปืนแตก บ้านโนนมันปลา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 10 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

106 โครงการขุดลอกห้วยกุด บ้านโซ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 63 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

107 โครงการขุดลอกหนองย่าง บ้านนารวงทอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 18 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
108 โครงการขุดลอกหนองปลาตอง บ้านนารวงทอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 18 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

109 โครงการขุดลอกห้วยจ๊าก บ้านนารวงทอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 18 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
110 โครงการก่อสร้างเขื่อนดิน หนองโง้ง บ้านหนองตะไก้ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 เขื่อนดิน มีเขื่อนดินสามารถ กองช่าง

หมู่ที่ 11 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
เกษตรอย่างเพียงพอ

111 โครงการขุดลอกหนองสางหญ้า       เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

112 โครงการขุดลอกห้วยอีโก่ง บ้านศรีพนา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
113 โครงการขุดลอกฝายหลวง พร้อมถนน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

คสล.รอบฝาย บ้านเซกาใต้ หมู่ที่ 10 อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ   เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

114 โครงการขุดลอกหนองหญ้าคา บ้านหนองตะไก้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
 ม.11 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
115 โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านหนองตะไก้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

 ม.11 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 64 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

116 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ บ้านโนนมันปลา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ม.10 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
117 โครงการขุดลอกหนองดูน บ้านห้วยทราย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ม.8 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

118 โครงการขุดลอกห้วยกะเลา บ้านโซ่ (คุ้มดอนแดง) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ม.1 ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
119 โครงการขุดลอกหนองซุง บ้านบัวโคกใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 14 ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

120 โครงการขุดลอกหนองผักกะลา บ้านบัวโคกใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 14 ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

121 โครงการขุดลอกฝายห้วยน้ าเย็น บ้านดงสว่าง ม.6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
122 โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านบัวโคกใหม่ ม.11 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

123 โครงการขุดลอกห้วยนาโคกบ้านท่าดอกค า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
124 โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านบ่อพนา หมู่ที่ 6 ต าบลโสกก่าม อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 65 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

125 โครงการขุดลอกหนองกุดแห่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสืยด หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

126 โครงการขุดลอกหนองหนองกะชะ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนเสืยด หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านต้อง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

127 โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านนาป่าน หมู่ที่ 4  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิัดที่ต้ัง N 18.3673 E 103.6202 9,980,000 9,980,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 149,820.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
128 โครงการขุดลอกหนองโง้ง บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิัดที่ต้ัง N 18.3668 E 103.6281 5,000,000 5,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

 ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 62,500.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

129 โครงการขุดลอกหนองกุดโย้ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิัดที่ต้ัง N 18.3086 E 103.6859 9,950,000 9,950,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 113,490.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
130 โครงการขุดลอกหนองทอง บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.3253 E 103.8101 9,960,000 9,960,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลโคกก่อง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,467.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

131 โครงการขุดลอกหนองบ่อ  บ้านนาค า  หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.2695 E 103.7278 9,950,000 9,950,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลโคกก่อง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 92,400.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
132 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ บ้านดอนยม  หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.3997 E 103.5483 9,960,000 9,960,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 121,800.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

133 โครงการขุดลอกหนองซุง  บ้านค าแสน หมู่ที่ 10   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.4080 E 103.5350 9,930,000 9,930,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 117,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 66 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

134 โครงการขุดลอกหนองผักหนามใหญ่ บ้านนาค า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.2836 E 103.7157 9,960,000 9,960,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3  ต าบลโคกก่อง อ าเภอเมืองบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 95,040.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

135 โครงการขุดลอกหนองมันปลา  บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.3957 E 103.4614 9,950,000 9,950,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 87,720.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
136 โครงการขุดลอกหนองเมี่ยง  บ้านโนนแพง หมู่ที่ 9  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.4015 E 103.5414 9,940,000 9,940,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

 ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 121,200.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

137 โครงการขุดลอกหนองหญ้าม้า บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.4153 E 103.4652 9,950,000 9,950,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
 ต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 92,400.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
138 โครงการขุดลอกหนองซุง บ้านสร้างค า หมู่ที่ 3  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.0007 E 103.6671 5,050,000 5,050,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลวังชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 75,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

139 โครงการขุดลอกหนองหิ้ง (ตอนบน) บ้านหนองหิ้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัทีต้ั่ง N 18.9033 E 103.801633 5,040,000 5,040,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 2 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 85,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
140 โครงการขุดลอกหนองแข้สวบ บ้านโนนเหมือดแอ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.0009 E 103.8892 4,690,000 4,690,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 90,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

141 โครงการขุดลอกห้วยกุดสามขา บ้านพัฒนาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.944220 E 103.932327 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 18 ต าบลเซกา  อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
142 โครงการขุดลอกฝายหลวง บ้านเซกาใต้ หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.902261 E 103.969004 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 67 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

143 โครงการขุดลอกหนองไนจาน บ้านเซกาเหนือ หมู่ที่ 14 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.902261 E 103.969004 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
144 โครงการขุดลอกหนองซุง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 5  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกัดทีต้ั่ง N 17.882604  E 103.895735 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

145 โครงการขุดลอกกุดซาง บ้านซาง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.851587 E 103.950507 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลซาง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
146 โครงการขุดลอกห้วยข่อย บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.8836 E 103.8825 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลหนองทุ่ม อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

147 โครงการขุดลอกหนองหิ้งตอนล่าง บ้านโนนพระทราย   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.899328 E 103.799215 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 3 ต าบลท่ากกแดง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
148 โครงการขุดลอกหนองแสง บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.021824 E 103.817688 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

149 โครงการขุดลอกหนองบึงสะคาม บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.857076 E 103.880842 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลป่งไฮ อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
150 โครงการขดุลอกหนองอหีม ีบ้านหนองตีนเผือก หมู่ที่ 6  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.033547 E 103.828484 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

151 โครงการขุดลอกหนองอีไฮ บ้านค าอน หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.056172 E 103.920141 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 68 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

152 โครงการขุดลอกหนองกุดไฮ บ้านทุ่งทรายจก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.171692 E 103.898441 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
153 โครงการขดุลอกฝายน้ าล้นห้วยบังบาตร บ้านทุ่งทรายจก เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พิกดัที่ต้ัง N 18.172368 E 103.896098 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง

หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

154 โครงการขดุลอกฝายน้ าล้นห้วยบังบาตร บ้านดอนเสียดใต้ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พิกดัที่ต้ัง N 18.096037 E 103.937144 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง
 หมู่ที่ 12 ต าบลบ้านต้อง อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ

ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ
155 โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นห้วยบังบาตร เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พิกดัที่ต้ัง N 18.131366 E 103.919954 10,000,000 10,000,000 ฝายน้ าล้น มีฝายน้ าล้นสามารถ กองช่าง

บ้านดอนเสียดเหนือ หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านต้อง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

156 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าพระราชด าริวัดภูทอก    เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พิกดัที่ต้ัง N 18.135813 E 103.877041 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน้ า มีอ่างเก็บน้ าสามารถ กองช่าง
บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่6 ต าบล นาแสง อ าเภอ ศรีวิไล ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

157 โครงการขุดลอกหนองบ่อน้ า บ้านแสงสาคร หมู่ที่7  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.089721 E 103.808105 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบล นาแสง อ าเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
158 โครงการขุดลอกหนองสระหลวง บ้านสันทรายงาม  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.127308 E 103.815568 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่8 ต าบล นาสะแบง อ าเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

159 โครงการขุดลอกหนองบุ่งคล้า บ้านนาทราย หมู่ที่4   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.107730 E 103.801683 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบล นาสิงห์ อ าเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
160 โครงการขุดลอกห้วยหินตัน บ้านเวินโดน หมู่ที่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.30214 E 103.283077 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลปากคาด อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 69 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

161 โครงการขุดลอกหนองอังฮ้า บ้านนากั้ง หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.380455 E 103.304451 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
162 โครงการขุดลอกหนองปลาเข็งหมาด า บ้านศรีวิไล   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.380453 E 103.276327 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต าบลนากั้ง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

163 โครงการขุดลอกห้วยนาโคก บ้านท่าดอกค า หมู่ที่ 9   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.136119 E 103.084299 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลท่าดอกค า อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
164 โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านบัวโคกใหม่ หมู่ที่ 14  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 17.906191 E 103.081137 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

165 โครงการขุดลอกหนองกุดขี้เขียว บ้านหนองบัวเงิน    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.199999 E 103.748967 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลนาสะแบง  อ าเภอเมืองศรีวิไล อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

166 โครงการขุดลอกหนองเบ็น บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.031789 E 103.482837 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
167 โครงการขดุลอกหนองกดุจบั บ้านโนนมนัปลา หมู่ที่ ๑๐ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.024102 E 103.486592 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

168 โครงการขุดลอกหนองเทา บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ ๑๐   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.015391 E 103.484803 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลโซ่ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
169 โครงการขุดลอกหนองหลุมดิน บ้านดอนเสียด หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.140767 E 103.522632 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 70 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                        2.1 แผนงานการเกษตร
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

170 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยบ้านโนนเค็ง  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.184600 E 103.512000 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต าบลค าแก้ว อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
171 โครงการขุดลอกหนองอาฮง  บ้านดอนปอ หมู่ที่ 5    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.388858 , E 103.437667 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

172 โครงการขุดลอกหนองเมือก  บ้านหอค า หมู่ที่ 1     เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.416770 , E 103.431114 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
173 โครงการขุดลอกหนองโนนม่วงใต้ บ้านหอค า หมู่ที่ 1   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.412536 , E 103.424257 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

174 โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านหอค า หมู่ที่ 1    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.421724 , E 103.446769 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
175 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9   เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พกิดัที่ต้ัง N 18.384408 , E 103.353857 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน้ า มีอ่างเก็บน้ าสามารถ กองช่าง

ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

176 โครงการขุดลอกหนองขาม บ้านหนองหมู  หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกัดทีต้ั่ง N 18.363326, E 103.413046 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
177 โครงการขุดลอกห้วยสามง่า บ้านโนนสง่า  หมู่ที่ 12    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.382170 , E 103.393436 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

178 โครงการขดุลอกหนองเครือเขลา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.418521 , E 103.354299 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 71 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

179 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ  บ้านวังด่าน หมู่ที่ 10   เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.399885 , E 103.318043 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
180 โครงการขดุลอกหนองกมุกา่ม บ้านวงัด่าน หมู่ที่ 10     เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง 18.394874 , E 103.318209 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

181 โครงการขุดลอกห้วยสาน บ้านศรีชมภู หมู่ที่ 7     เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.0842 E 103.6792 5,000,000 5,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
 ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
182 โครงการขุดลอกหนองบัวเหนือ บ้านหนองบัวน้อย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.0030 E 103.6293 7,000,000 7,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต าบลศรีชมภู อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 70,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

183 โครงการขุดลอกหนองบุ่งกะเบา บ้านหนองเด่ินท่า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.332995 E 103.958871 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต าบลหนองเด่ิน  อ าเภอบุ่งคล้า อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

184 โครงการขุดลอกห้วยหวาย บ้านหนองเด่ินท่า หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.328146 E 103.961271 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหนองเด่ิน อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
185 โครงการขุดลอกหนองยอง บ้านหนองยอง หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.216298 E 103.355679 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

 ต าบลหนองยอง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ  อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

186 โครงการขุดลอกหนองฝดใหญ่ บ้านโสกบง หมู่ที่ 5     เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.251946 E 103.278432 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
187 โครงการขุดลอกหนองร้อน บ้านไร่ หมู่ที่ 1    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.289513 E 103.303851 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลนาดง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 72 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

188 โครงการขุดลอกหนองจันทร์ บ้านหนองจันทร์สาคร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.199999 E 103.748968 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 6  ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
189 โครงการขุดลอกหนองแข้น้อย บ้านหนองจันทร์สาคร    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.229335 E 103.744287 5,000,000 5,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล อ าภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 50,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

190 โครงการขุดลอกหนองขอนใหญ่ บ้านหนองจนัทร์สาคร    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.236641 E 103.740239 7,000,000 7,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล อ าภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 70,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
191 โครงการขุดลอกห้วยก าแพง บ้านหนองจันทร์       เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.234555 E 103.719803 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิไล อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

192 โครงการขุดลอกหนองแวง บ้านหนองจันทร์สาคร     เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.213964 E 103.739966 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต าบลศรีวิไล อ าภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
193 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยก าแพงใหญ่ เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พกิดัที่ต้ัง N 18.228116 , E 103.690905 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน้ า มีอ่างเก็บน้ าสามารถ กองช่าง

บ้านก าแพงเพชร หมู่ที่ 5  ต าบลโนนสมบูรณ์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด เกษตรอย่างเพียงพอ

194 โครงการขุดลอกหนองยาว บ้านนาซาว หมู่ที่ 5    เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.1795 E 103.6046 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลหนองหัวช้าง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
195 โครงการขุดลอกหนองเลิง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 5  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัทีต้ั่ง N 18.0300 E 103.6129 9,860,000 9,860,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลดอนหญ้านาง อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 148,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

196 โครงการขุดลอกหนองหลวง บ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.263202 , E 103.594154 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 73 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

197 โครงการขุดลอกหนองทุ่งหนองทาม บ้านแสนประเสริฐ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พกิดัที่ต้ัง N 18.394874 , E 103.318209 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต าบลบึงกาฬ  อ าเภอเมืองบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

198 โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแดก บ้านพรสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.136263 E 103.753779 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
199 โครงการขุดลอกหนองหวาย บ้านพรมงคล หมู่ที่ 12 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.127083 E 103.746403 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ

200 โครงการขุดลอกหนองแคน  บ้านโสกก่าม หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ พิกดัที่ต้ัง N 18.151585 E 103.749412 10,000,000 10,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลชมภูพร อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 100,000.00 ลบ.ม. 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด การเกษตร อย่างเพียงพอ
201 โครงการขุดลอกห้วยไผ่
 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านชัยบาดาล หมู่ที่ 2 อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ  12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

202 โครงการขุดลอกชลประทาน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 2 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
 อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

203 โครงการขุดลอกหนองยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองเลิง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

204 โครงการขุดลอกห้วยล าพะเนียง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ 9 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

205 โครงการขุดลอกห้วยโปร่ง (ตอนกลาง) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านเจริญสามัคคี หมู่ที่ 10 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 74 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

206 โครงการขุดลอกห้วยมัจจุราช(ตอนล่าง) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านค าเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

207 โครงการขุดลอกห้วยสามง่า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ต าบลหนองเลิง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

208 โครงการขุดลอกหนองตากแดด เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบลหอค า อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

209 โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านห้วยเชือมใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

210 โครงการขุดลอกห้วยบังบาตร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านบังบาตร หมู่ที่ 7 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

211 โครงการขุดลอกห้วยหินนาง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนนสุพรรณ หมู่ที่ 3 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

212 โครงการขุดลอกห้วยแคน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 10 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

213 โครงการขุดลอกห้วยค าภู เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านค าภู หมู่ที่ 5 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

214 โครงการขุดลอกหนองดินด า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านโนนอุทัยทอง หมู่ที่ 13 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 75 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

215 โครงการขุดลอกหนองแวง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านนาต้อง หมู่ที่ 6 ต าบลชัยพร อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

216 โครงการขุดลอกห้วยโสกแพง ต าบลค านาดี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
217 โครงการขุดลอกหนองหวาย ต าบลค านาดี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

218 โครงการขุดลอกห้วยลานหญ้า ต าบลค านาดี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
219 โครงการปรับปรุงหนองหลวง เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5,000,000 5,000,000 มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนใช้เป็นสถานที่ กองช่าง

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักผ่อนย่อนใจ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด ที่ได้ ท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐาน

220 โครงการปรับปรุงหนองสะนาบ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5,000,000 5,000,000 มีสถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนใช้เป็นสถานที่ กองช่าง
เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักผ่อนย่อนใจ ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด ที่ได้ ท่องเที่ยวพักผ่อนย่อนใจ อบจ.บึงกาฬ
ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มาตรฐาน

221 โครงการขุดลอกห้วยดอกไม้ บ้านห้วยดอกไม้ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
222 โครงการขุดลอกหนองตางอย บ้านนาป่าน ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

223 โครงการขุดลอกหนองหัวเถียง บ้านนาป่าน ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 76 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

224 โครงการขุดลอกหนองโสกดนใต้ ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
225 โครงการขุดลอกหนองกิ้งกือ ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

226 โครงการขุดลอกห้วยหนองแสง ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
227 โครงการขุดลอกห้วยดอนเจริญ บ้านดอนเจริญ ถึง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านเหล่าถาวร ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

228 โครงการขุดลอกห้วยหินสามเส่า บ้านเหล่าถาวร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลวิศิษฐ์ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
229 โครงการขุดลอกห้วยปาน บ้านพันล า ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

230 โครงการขุดลอกหนองกุดเป็น บ้านพันล า ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
231 โครงการขุดลอกหนองหิน ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

232 โครงการขุดลอกห้วยหนองแวง ต าบลวิศิษฐ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 77 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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233 โครงการขุดลอกห้วยนาดี ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
234 โครงการขุดลอกหนองฆ่าเข้ ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

235 โครงการขุดลอกหนองงูเหลือม ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
236 โครงการขุดลอกหนองหัวโนนชาติ ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

237 โครงการขุดลอกหนองวาย ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
238 โครงการขุดลอกห้วยลึก ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

239 โครงการขุดลอกห้วยสะนาม ต าบลโนนสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
240 โครงการขุดลอกหนองคูณ บ้านท่าสะอาด ต าบลไคสี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

241 โครงการขุดลอกหนองวาย บ้านค าหมื่น ต าบลไคสี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 1,000,000 1,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 24,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 78 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 
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242 โครงการขุดลอกห้วยอีแฮต บ้านทรายทอง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 13 ต าบลโนนสมบูรณ์ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

243 โครงการขุดลอกหนองผือ บ้านแสนส าราญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ กว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร 500,000 1,500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ การเกษตร อย่างเพียงพอ

244 โครงการขุดลอกหนองทาม บ้านแสนส าราญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ กว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร 500,000 1,200,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ตามแบบแปลน อบจ.บงึกาฬ ก าหนด 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ การเกษตร อย่างเพียงพอ

245 โครงการขุดลอกอ่าง บ้านก าแพงเพชร เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 อ่างเก็บน้ า มีอ่างเก็บน้ าสามารถ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 12,000 ลบ.ม. เกษตรอย่างเพียงพอ

246 โครงการขุดลอกห้วยก าแพงตอนบน บ้านก าแพงเพชร เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 5 ต าบลโนนสมบูรณ์ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

247 โครงการขุดลอกหนองหวายน้อย บ้านแสนประเสริฐ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 10 ต าบลบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

248 โครงการขุดลอกหนองไชยวาน บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
249 โครงการขุดลอกห้วยอีจอก บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

250 โครงการขุดลอกห้วยเรือ บ้านห้วยคอม หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 79 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

251 โครงการขุดลอกห้วยถ้ าบก บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
252 โครงการขุดลอกห้วยอีพุงตอนบน บ้านศรีพนา หมู่ที่ 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

253 โครงการขดุลอกห้วยอบีักเปิบ บ้านสายปัญญา หมู่ที่ 19 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
254 โครงการขุดลอกห้วยเซกาตอนบน บ้านศรีพนาเหนือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 16 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

255 โครงการขุดลอกหนองเหมียดเหมี่ยง บ้านสุขสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 3,000,000 3,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 12 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 72,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
256 โครงการขุดลอกห้วยแก่นคูณ บ้านอุดมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

หมู่ที่ 23 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

257 โครงการขุดลอกหนองเหมียดเหมี่ยง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

258 โครงการขุดลอกล าห้วยเรือ บ้านห้วยเรือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 9 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
259 โครงการขุดลอกหนองคล้า บ้านงัว หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

หนา้ 80 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

                                        2.1 แผนงานการเกษตร

ข้อที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

260 โครงการขุดลอกห้วยหิน บ้านไทยเสรี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

261 โครงการขุดลอกหนองจอก บ้านไทยเสรี เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
 หมู่ที่ 13 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ

เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ
262 โครงการขุดลอกห้วยนางัว ตอนบน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง

บ้านสายปัญญา หมู่ที่ 19 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

263 โครงการขุดลอกห้วยอีนาค ตอนบน  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านศรีพนา หมู่ที่ 7 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา  อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

264 โครงการขุดลอกห้วยก้านเหลือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านพัฒนาภิบาล หมู่ที่ 18 ต าบลเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

265 โครงการขุดลอกห้วยบักเปิก เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 500,000 500,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านสายปัญญา หมู่ที่ 19 ต าบลเซกา อ าเภอเซกา อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 12,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

266 โครงการขุดลอกบุ่งหนองกา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ส าหรับ การ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ 2,000,000 2,000,000 แหล่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ในการ กองช่าง
บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 1 ต าบลดอนหญ้านาง อุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่าง ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริโภค อุปโภค และ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพียงพอ 48,000 ลบ.ม. การเกษตร อย่างเพียงพอ

รวม 266 โครงการ 953,870,000 962,170,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

หนา้ 81 แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 



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

1 โครงการอดุหนุนส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
บงึกาฬส าหรับด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นจงัหวดับงึกาฬ

(1)เพือ่อดุหนุนส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
บงึกาฬ ส าหรับด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
จงัหวดับงึกาฬ                                    
(2)เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมต่างๆเช่น
กจิกรรมอบรมเฝ้าระวงัและควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กจิกรรม อสม.หมอคนที่
 1 ต้นแบบสุขภาพผู้น าจติอาสาพฒันา
คุณภาพชีวติ กจิกรรมอบรมเฝ้าระวงั และ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สู่โรค
ประจ าถิน่ เปน็ต้น

อสม.จงัหวดับงึกาฬ
 จ านวน 8,024 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อสม.จงัหวดั  
บงึกาฬ ร้อยละ
 80 เขา้ร่วม

กจิกรรม

(1)ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดับงึกาฬ
 มีงบประในการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น  
(2)อสม.จงัหวดับงึกาฬ ได้เขา้ร่วม
แสดงพลังความเขม็แขง็และได้แสดง
ศักยภาพความพร้อมที่จะช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏบิติังานของเจา้หน้าที่
ผ่านกจิกรรมต่างๆ

อบจ.บงึกาฬ 
กองสาธารณสุข

 อดุหนุน
ส านักงาน
สาธารณสุข

จงัหวดับงึกาฬ

รวม 1 โครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

                                                                       ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาคน สังคม และความมัน่คงสู่สังคมสงบสุข
                                    ข . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชพี และคุณภาพชวีิตของประชาชน
                                    ค . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชวีิตของประชาชน
                                         2.3 แผนงานสาธารณสุข

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 พ.ศ.2565 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน้า 82 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



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

1 โครงการอดุหนุนที่ท าการปกครองจงัหวดับึงกาฬ
 ส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชมุชนจงัหวดับึงกาฬ

(1).เพื่ออดุหนุนที่ท าการปกครองจงัหวดับึงกาฬ
 ส าหรับด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชมุชนจงัหวดับึงกาฬ                       
(2)เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าชมุชนให้สามารถ
ปฏบิัติงานชว่ยเหลือเจา้หน้าที่ของรัฐในพื้นที่ได้ 
(3)เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยในจงัหวดับึงกาฬ

จดักจิกรรมการประชมุการ
จดังานในวนัส าคัญเนื่องใน
วนัก านัน/ผู้ใหญ่บ้านจดั
อบรมและการศึกษาดูงาน
 จ านวน 1,600 คน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้น าชมุชนจงัหวดั
บึงกาฬ ร้อยละ 
80 ที่เขา้ร่วม
กจิกรรมมคีวาม
เขา้ใจและได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

(1)ที่ท าการปกครองจงัหวดับึงกาฬ 
ได้รับการอดุหนุนงบประมาณส าหรับ
ด าเนินโครงการ                     
(2)ผู้น าชมุชนที่เขา้ร่วมกจิกรรมมคีวาม
เขา้ใจและได้รับการพัฒนาศักยภาพ
สามารถชว่ยเหลือ สนับสนุนการ
ปฏบิัติงานของเจา้หน้าที่ได้

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ
อดุหนุนที่ท า
การปกครอง

จงัหวดับึงกาฬ

2 โครงการอดุหนุนคณะกรรมการพัฒนาบทบาท
สตรีจงัหวดับึงกาฬ ส าหรับด าเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชวีติให้กบัสตรีจงัหวดับึงกาฬ

(1)เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
จงัหวดับึงกาฬ ในการพัฒนาคุณภาพชวีติให้กบั
สตรีจงัหวดับึงกาฬ                          
(2)เพื่อให้สตรีได้ตระหนักถงึบทบาทหน้าที่และ
คุณค่าของตนเอง และพัฒนาศักยภาพของสตรี
ให้ขบัเคล่ือนงานพัฒนาท้องถิ่นตนเองได้ 
(3)เพื่อให้สตรีได้รับการฝึกอบรมอาขพีอยา่ง
เหมาะสมมรีายได้มาเล้ียงตนเองและครอบครัว 
(4)เพื่อให้สตรีได้รับการยอมรับและมสิีทธภิาพ
เท่าเทียมในสังคม

จดักจิกรรมประชาสัมพันธ์
การจดัประชมุ สัมมนา
ฝึกอบรมและการศึกษาดู
งานการคัดเลือกสตรีดีเด่น
 ฯลฯและจดักจิกรรมเนื่อง
ในวนัสตรีสากล ให้แกส่ตรี
พื้นที่จงัหวดับึงกาฬ 
จ านวน 2,500 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สตรีที่เขา้ร่วม
กจิกรรม ร้อยละ 
80 มคุีณภาพ
ชวีติที่ดีขึ้น

(1)คณะกรรมการพัฒนาสตรีจงัหวดับึง
กาฬ มงีบประมาณส าหรับการพัฒนา
สตรี (2)สตรีได้ตระหนักถงึบทบาท
หน้าที่และคุณค่าของตนเองและพัฒนา
ศักยภาพของสตรีให้ขบัเคล่ือนงาน
ท้องถิ่นตนเองได้                        
(3)สตรีได้รับการฝึกอบรมอาชพีอยา่ง
เหมาะสมมรีายได้มาเล้ียงตัวเองและ
ครอบครัว                            
(4)สตรีได้รับการยอมรับและมสิีทธ ิ
เสรีภาพเท่าเทียมในสังคม

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ 
อดุหนุน กพ
สจ.บึงกาฬ

รวม 2 โครงการ 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

                                                                     ผ .02

                                    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การพัฒนาคน สงัคม และความมั่นคงสู่สงัคมสงบสขุ
                                    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที่ 4 การสง่เสริมการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและสาธารณสขุ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมประเพณ ีและภมูิปญัญาของท้องถ่ิน
                                    ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที่ 2 สง่เสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวติของประชาชน
                                         2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ.2565 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 83 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ 



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

1 โครงการอดุหนุนการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด TO be number one      
จงัหวดับึงกาฬ

(1)เพื่ออดุหนุนส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
บึงกาฬ ส าหรับด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินกจิกรรมของชมรม TO be 
number one จงัหวดับึงกาฬ (2)เพื่อส่งเสริม
 สนับสนุนกจิกรรมต่างๆเชน่ กจิกรรมประกวด
ชมรม TO be number one ระดับจงัหวดั
ระดับภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และ
ระดับประเทศ กจิกรรม TO be number one
 IDOL ฯลฯ

สมาชกิชมรม TO be 
number one จงัหวดับึงกาฬ
 จ านวน 500 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สมาชกิชมรม TO be 
number one จงัหวดับึงกาฬ
 ที่เขา้ร่วมกจิกรรม ร้อยละ 
80 ตระหนักถงึพิษภยัยาเสพ
ติดและร่วมสร้างกระแส
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(1)ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดับึงกาฬ 
ส าหรับด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินกจิกรรมของชมรม TO be 
number one จงัหวดับึงกาฬ 
(2)สมาชกิชมรม TO be number one 
ได้เขา้ร่วมกจิกรรม และร่วมวสร้าง
กระแสรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กองสาธารณสุข
 อดุหนุน 
ส านักงาน

สาธารณสุข
จงัหวดับึงกาฬ 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทาง
น้ าหนองเลิง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

เพื่อจดัซ้ืออปุกรณ์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทาง
น้ าหนองเลิง

สนับสนุนงบประมาณจดัซ้ือ
อปุกรณ์ชว่ยเหลือ
ผู้ประสบภยัทางน้ าหนองเลิง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มอีปุกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มอีปุกรณ์ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัทางน้ า
หนองเลิง

ส านักปลัด  
อบจ.บึงกาฬ 
ฝ่ายป้องกนั  
และบรรเทาสา

ธารณภยั

รวม 2 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

ผ.02

                                    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4 การพัฒนาคน สงัคม และความมั่นคงสู่สงัคมสงบสขุ
                                    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดับงึกาฬ ที่ 2 สง่เสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชน
                                    ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดับงึกาฬ ที่ 2 สง่เสริมการเกษตร พัฒนารายได ้และคุณภาพชีวติของประชาชน
                                         2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                  รายละเอียดโครงการพัฒนา
                  แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่2 พ.ศ.2565 

                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับข้อที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 84 แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดบึงกาฬ 



ปี 2566 ปี 2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท )
1 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์หนองเลิง ต าบลดอนหญ้า

นาง อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ
1. เพื่อส่งเสริมอาชพีชมุชน
2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เสริมสร้างรายได้ให้ชมุชนในพื้นที่
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกนั
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

หนองเลิง ต าบลดอนหญ้านาง 
อ าเภอพรเจริญ จงัหวดับึงกาฬ

50,000,000 มรีายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มรีายได้เสริมจาก
การรองรับนักท่องเที่ยว และมี
สถานที่พักผ่อนยอ่นใจ

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์หนองโนนสาวเอ ้ต าบลโนน
สวา่ง อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

1. เพื่อส่งเสริมอาชพีชมุชน
2. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เสริมสร้างรายได้ให้ชมุชนในพื้นที่
3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกนั
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

หนองโนนสาวเอ ้ต าบลโนนสวา่ง 
อ าเภอเมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ  
ขนาด 363 ตรม.

20,000,000 มรีายได้และจ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่มรีายได้เสริมจาก
การรองรับนักท่องเที่ยว และมี
สถานที่พักผ่อนยอ่นใจ

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ ถ้ าเต่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5,000,000 5,000,000 มสีถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว กองชา่ง
บ้านท่าสวาท หมู่ที่ 9 ต าบลโซ่ พักผ่อนยอ่นใจ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ พักผ่อนยอ่นใจ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มาตรฐาน

4 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ หนองบ่อเสน่ห์เป็นสถานที่ เพื่อให้ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5,000,000 5,000,000 มสีถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว กองชา่ง
ท่องเที่ยว บ้านอสิานพัฒนา,บ้านโนนชาด พักผ่อนยอ่นใจ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ พักผ่อนยอ่นใจ อบจ.บึงกาฬ
หมู่ที่ 16,4 ต าบลโซ่  อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มาตรฐาน

5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ หนองจอกป็นสถานที่ เพื่อให้ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว 5,000,000 5,000,000 มสีถานที่ท่องเที่ยว ประชาชนใชเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยว กองชา่ง
ท่องเที่ยว บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 ต าบลโซ่ พักผ่อนยอ่นใจ ตามแบบแปลน อบจ.บึงกาฬ ก าหนด ที่ได้ พักผ่อนยอ่นใจ อบจ.บึงกาฬ
อ าเภอโซ่พิสัย จงัหวดับึงกาฬ มาตรฐาน

รวม 5 โครงการ 85,000,000 15,000,000

                                                                        ผ.02

                                    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 สง่เสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และพลงังานอยา่งยั่งยนื
                                    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดับึงกาฬ ที่ 3 การสง่เสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
                                    ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดับึงกาฬ ที่  3  การสง่เสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
                                        3.1 แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่มา

ตวัชี้วดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 85 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



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

1 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอ
เมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

1. เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เพื่อรองรับผู้โดยสารให้มมีาตรฐาน
2. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มรีายได้เสริม
เพิ่มขึ้น
3. เพื่อรองรับประชาชนทุกคนที่มาใน
พื้นที่

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ าเภอ
เมอืงบึงกาฬ จงัหวดับึงกาฬ

70,000,000 สถานีขนส่งมมีาตรฐาน
มากขึ้น

มสีถานีขนส่งที่สะดวกรองรับไวใ้ห้
ประชาชนทั่วไป

ส านักปลัด 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 1 โครงการ 70,000,000

                                                                        ผ.02

                                    ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 3 สง่เสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม และพลงังานอยา่งยั่งยนื
                                    ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดับึงกาฬ ที่ 3 การสง่เสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
                                    ค. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นจงัหวดับึงกาฬ ที่  3  การสง่เสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
                                       3.2 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่2 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตวัชี้วดั (KPI) ผลลพัธท์ี่คาดวา่จะไดร้ับขอ้ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

หน้า 86 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 



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

1 โครงการอุดหนุนส านักงานทรัพยกรธรรม
ชาติและส่ิงแวดล้อม ส าหรับด าเนิน
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero 
waste) จังหวัดบึงกาฬ

1)เพื่ออุดหนุนส านักงานทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ ส าหรับด าเนิน
กิจกรรมการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero 
waste) จังหวัดบึงกาฬ                              
2)เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กิจกรรมประชุมสร้างความเข้าใจและวาง
แผนการด าเนินงานฯกิจกรรมรับสมัครชุมชน/
หมู่บ้านเช้าประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero 
waste) จังหวัดบึงกาฬ ป2ี566 กิจกรรมจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือกชุมชน/หมู่บ้านในระดับ
ต่างๆโดยคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ 
กิจกรรมจัดประชุมใหญ่เสวนาถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
จังหวัดบึงกาฬและพิธีมอบรางวัลโครงการ
ประกวด ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) 
จังหวัดบึงกาฬ ป2ี566 ค่าเงินรางวัลชุมชน/
หมู่บ้านโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero
 waste) จังหวัดบึงกาฬ ป2ี566 เป็นต้น

ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ 
ระดับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน 8 
แห่ง และระดับเทศบาล
ต าบล/เทศบาลเมือง 
จ านวน 8 แห่ง เป็น
ชุมชนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะ

1)ส านักงานทรัพยกรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ มี
งบประมาณในการด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนชุมชน/หมู่บ้านในการจัดการ
ขยะมูลฝอย                    2)
ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ 
ได้ร่วมกันดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมโดย
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน

กองสาธารณสุข
 อบจ.บึงกาฬ 
อุดหนุน ทสจ.

บึงกาฬ

รวม 1 โครงการ 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                                                        ผ .02

                                    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน
                                    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                    ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่  3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                        3.3 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 2565 

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

หน้า 87 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 



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

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีเฉลิม
ฉลอง อ าเภอพรเจริญ สมโภชศาลปู่ซอคู่เมือง

เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประชาชน จังหวัดบึงกาฬ
 และประชาชน ทั่วไป 

1,000 คน

 70,000  70,000  70,000  70,000  70,000 ร้อยละ 80 ของ 
ผู้เข้าอบรมมี

ระดับความพึง
พอใจในระดับมาก

ประชาชนร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีเฉลิมฉลอง
อ าเภอพรเจริญสมโภชศาลปู่ซอคู่เมือง

กองการศึกษา 
อบจ.บึงกาฬ 

อุดหนุน 
อ าเภอพรเจริญ

รวม 1 โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                                                      ผ .02

                                   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
                                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ีและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
                                   ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่  4  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา
                                      4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2 2565 

องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ 

หน้า 88 แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพิม่เต่ิม คร้ังที ่2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ



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

1 โครงการอบรมผู้ประกอบการโรงแรม / เพือ่ใหผู้้ประกอบการมีความรู้ ผู้ประกอบการ 200,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้ประกอบการใหค้วามร่วมมือ กองคลัง
รีสอร์ท และผู้ประกอบการน้ ามัน / ความเขา้ใจในการจดัเกบ็การช าระ โรงแรม/รีสอร์ท ผู้ประกอบการ ในการช าระภาษี/ค่าธรรมเนียม อบจ.บงึกาฬ
กา๊ซปโิตรเลียมในเขตองค์การบริหารส่วน ภาษี/ค่าธรรมเนียม และการตรา ผู้ประกอบการ รายได้เพิม่ขึน้
จงัหวดับงึกาฬ ขอ้บญัญติฯ น้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียม

2 โครงการส ารวจสถานประกอบการโรงแรม / เพือ่ใหผู้้ประกอบการมีความ สถานประกอบการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้ประกอบการใหค้วามร่วมมือ กองคลัง
รีสอร์ท และสถานประกอบการน้ ามัน / เขา้ใจในการช าระภาษี/ค่าธรรมเนียม โรงแรม/รีสอร์ท สถานประกอบการ ในการช าระภาษี/ค่าธรรมเนียม อบจ.บงึกาฬ
กา๊ซปโิตรเลียมในเขตจงัหวดับงึกาฬ ฐานขอ้มูลผู้ประกอบการถกูต้อง สถานประกอบการ สถานประกอบการครบถว้น

ครบถว้น น้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียม ตามความเปน็จริง
3 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน เพือ่ใหข้า้ราชการ พนักงานจา้ง ขา้ราชการ และ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน พนักงานมีความรู้ความเขา้ใน กองคลัง

การคลังและแนวทางการเบกิ - จา่ย มีความรู้ความเขา้ใจระเบยีบฯ ระบบฯ พนักงานจา้ง ผู้เขา้ร่วมอบรมฯ ในระบบฯ ระบยีบการเบกิจา่ย อบจ.บงึกาฬ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดับงึกาฬ การปฏบิติังานด้านการเบกิ -จา่ยและ องค์การบริหารส่วน รวดเร็ว เกดิประสิทธภิาพ

เอกสารแนบการเบกิ-จา่ย ต่าง ๆ จงัหวดับงึกาฬ
4 โครงการศึกษาอบรมดูงานด้านการจดัเกบ็ เพือ่ใหข้า้ราชการ พนักงานจา้ง ขา้ราชการ และ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้ปฏบิติังานมแีนวทางในการจดัเกบ็ กองคลัง

และพฒันารายได้ องค์การบริหารส่วน มีความรู้ความเขา้ใจในการ พนักงานจา้ง ผู้เขา้ร่วมฯ และพฒันารายได้เปน็การเพิม่ อบจ.บงึกาฬ
จงัหวดับงึกาฬ ปฏบิติังานด้านการจดัเกบ็รายได้ องค์การบริหารส่วน รายได้มากขึน้

และการพฒันารายได้ จงัหวดับงึกาฬ
5 โครงการส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการ เพือ่ใหผู้้ประกอบการใหค้วามสนใจ ผู้ประกอบการ 200,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน รายได้การจดัเกบ็เองเพิม่มากขึน้ กองคลัง

ช าระภาษนี้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียม และใหค้วามร่วมมือในการช าระภาษี โรงแรม/รีสอร์ท ผู้ประกอบการ อบจ.บงึกาฬ
และผู้ช าระค่าธรรมเนียมโรงแรม /รีสอร์ท /ค่าธรรมเนียม ฯ ผู้ประกอบการ
ในเขตจงัหวดับงึกาฬ น้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียม

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

                                                                  ผ.02

                                    ก . ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                    ข . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                    ค . ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบงึกาฬ ที ่ 5  การพัฒนายกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ
                                        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

หน้า 89 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ



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

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เปา้หมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและทีม่า
ตวัชีว้ัด (KPI) ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ

                                        5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

6 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพือ่พฒันา เพือ่ใหข้า้ราชการ พนักงานจา้ง ขา้ราชการ และ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน การจดัท าบญัชีภาครัฐถกูต้อง กองคลัง
ความรู้ด้านการจดัท าบญัชีภาครัฐของ มีความรู้ความเขา้ใจในการ พนักงานจา้ง ผู้เขา้ร่วมฯ เรียบร้อย ไม่มีขอ้ทักท้วงจาก อบจ.บงึกาฬ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปฏบิติังานด้านการจดัท าบญัชีภาครัฐ องค์การบริหารส่วน หน่วยงานตรวจสอบและสามารถ

จงัหวดับงึกาฬ น าขอ้มูลวเิคราะหเ์พือ่วางแผน
การจา่ยเงิน

7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้านการจดัท า เพือ่ใหข้า้ราชการ พนักงานจา้ง ขา้ราชการ และ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน การจดัท าบญัชีภาครัฐถกูต้อง กองคลัง
วสัดุคงเหลือ/วสัดุคงคลัง อบจ.บงึกาฬ มีความรู้ความเขา้ใจในการควบคุมหรือ พนักงานจา้ง ผู้เขา้ร่วมฯ เรียบร้อย ไม่มีขอ้ทักท้วงจาก อบจ.บงึกาฬ

การใช้วสัดุคงเหลือ วสัดุคงคลัง ไม่กระทบ องค์การบริหารส่วน หน่วยงานตรวจสอบ และ
การจดัท าบญัชี และการปดิบญัชีส้ินปี จงัหวดับงึกาฬ เกดิความประหยดัในการใช้วสัดุ

8 โครงการทบทวนขอ้บญัญติัการจดัเกบ็ เพือ่ใหเ้กดิความถกูต้อง เปน็ธรรม และ ขา้ราชการ พนักงานจา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง กองคลัง
ภาษนี้ ามัน/กา๊ซปโิตรเลียมและการจดัเกบ็ สอดคล้องการปฎบิติังานเกดิการบรูณาการ ผู้ประกอบการน้ ามัน/ ผู้เขา้ร่วมฯ เปน็ธรรมกบัผู้ประกอบการ อบจ.บงึกาฬ
ค่าธรรมเนียมผู้เขา้พกัโรงแรม ร่วมกนัทุกภาคส่วน การจดัเกบ็ตรงตาม กา๊ซปโิตรเลียมผู้ประกอบ
ในเขตจงัหวดับงึกาฬ สภาพแวดล้อมและบริบทของพืน้ที่ การโรงแรม/รีสอร์ท 

จงัหวดับงึกาฬ ภาครัฐ ภาคเอกชน อืน่ๆ

รวม 8 โครงการ 300,000 1,700,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000

หน้า 90 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเต่ิม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หางลากชานต ่า ขนาด 3 เพลา 1,950,000 กองช่าง
12 ล้อ จ่านวน 1 คัน อบจ.บึงกาฬ

รวม

หน้า 91

ที่
งบประมาณ

ประเภท

บัญชคีรุภณัฑ์
 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 
องค์การบริหารสว่นจงัหวัดบึงกาฬ  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ  

แผนพัฒนาท้องถิ น (พ.ศ.2566-2570) เพิ มเติ ม คร้ังที  2 พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจงัหวดับึงกาฬ 


