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บันทึกเหตุผลและความจ าเป็น 
การจัดท าบัญชีการประสานโครงการพัฒนาที่เกินศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดบงึกาฬ เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 
............................................................................ 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่อันมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจน  เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุก             
แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้รับแจ้งจากอ าเภอบึงโขงหลง อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
เสนอโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม จึงมีความจ าเป็นในการ
เพ่ิมเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารจังหวัดบึงกาฬ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามระเบียบ กฎหมายต่อไป 

  การประสานโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาในระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมเพ่ือประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับอ าเภอแล้ว ให้ส่ง
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นหรือครุภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดประชุมเพ่ือพิจารณาน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับจังหวัดกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะจัดประชุมพร้อมกันหรือเป็นคณะประชุมเดียวกันก็ได้ตามเหตุแห่งความจ าเป็น 
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอไม่อาจประชุมเพ่ือประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอได้ เพราะมีเหตุแห่งความจ าเป็นหรือเพ่ือให้เกิดความเร็วต่อการพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
จังหวัดเป็นองค์รวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้โดยตรง คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต้องประชุมเพ่ือพิจารณาน าเข้าเป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่เห็นสมควรหรือเป็นไปตามสถานะทางการเงินการคลังขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดจะประชุมร่วมกันหรือเป็นองค์ประชุมเดียวกันก็ได้ตาม
เหตุแห่งความจ าเป็น 
  กรณีโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใดไม่เป็นอ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
ต้องน ามาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จึงได้เพ่ิมเติมโครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

พฤศจิกายน 2565 



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนาเจริญ
เหนือ – บ้านโนนเสถียร

เพื่อให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

13,125,000 13,125,000 13,125,000 13,125,000 13,125,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

ทต.หนองเลิง

โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง ช่วงที่ 1 6,460,000 6,460,000 6,460,000 6,460,000 6,460,000 ทต.
เป็นถนนแอสฟัลท์ติก มีความสะดวก กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนองเลิง
คอนกรีต สาย บ้านคลองเค็ม - บ้านโนนมณี หนา 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2
กว้าง 8 เมตร ยาว 975 เมตร
หนา 0.05 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง กว้าง 6 เมตร 9,974,000 9,974,000 9,974,000 9,974,000 9,974,000 ทต.
สาย บ้านเจริญสามัคคี – มีความสะดวก ยาว 2,800 เมตร หนองเลิง
บ้านนาเจริญเหนือ หนา 0.15 เมตร
โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง กว้าง 5 เมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ทต.
เป็นถนนแอสฟัลท์ติก มีความสะดวก ยาว 2,000 เมตร หนองเลิง
คอนกรีต สาย บ้านหนองหมู - บ้านสุขส าราญ หนา 0.05 เมตร
โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง กว้าง 6 เมตร 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ทต.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย มีความสะดวก ยาว 4,000 เมตร หนองเลิง
บ้านหนองเลิง - บ้านสันทวี หนา 0.05 เมตร
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยคลอง เชื่อม
ระหว่างต าบลค านาดี กับ ต าบลค าแก้ว

สะพาน คสล.กว้าง 7 เมตร ยาว 
100 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบต.ค านาดี

อ.โซ่พิสัย จ านวน 1 แห่ง

มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

6 เพื่อให้ได้สะพานที่ได้มาตรฐานในการ
สัญจรไปมาปลอดภัย

สะพานแล้วเสร็จ 
100 เมตร และ
สัญจรได้สะดวก

ประชาชนใช้ข้ามล าห้วย
ด้วยความปลอดภัย

5

2 มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

4 มีถนนที่ได้มาตรฐาน การคมนาคมขนส่งมีความ
สะดวก

3

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                             รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
    อ าเภอเมอืงบึงกาฬ

                   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                   ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

หน้า 1 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายห้วย
หนองขอนไปสวนยางนางจ ารัส สุวรรณวงค์(บะจัน
ทะเทพ)

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่
ก าหนด

10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 ถนนแล้วเสร็จ 
4,000 เมตร และ
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

อบต.ค านาดี

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 สายห้วย
หนองขอนไปสวนยางนางจ ารัส สุวรรณวงค์ (บะ
จันทะเทพ)

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่
ก าหนด

10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 ถนนแล้วเสร็จ4,000
 เมตร และสัญจรได้
สะดวกปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

อบต.ค านาดี

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายดอนหอ
ไปทางวัดป่าหนองนกเขียน

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่
ก าหนด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนแล้วเสร็จ 
2,000 เมตร และ
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

อบต.ค านาดี

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากหน้า
โรงเรียนบ้านชุมภูทองไปทางอ าเภอศรีวิไล

เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐานสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 6,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ตามแบบที่
ก าหนด

15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 15,600,000 ถนนแล้วเสร็จ 
1,700 เมตร และ
สัญจรได้สะดวก
ปลอดภัย

ถนนที่ได้มาตรฐานสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

อบต.ค านาดี

11 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เดิม)สาย
บ้านนาดี - บ้านหนองดินด า

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บ้านและเชื่อม ต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว
 1,330 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,650 
ตรม.

3,202,600 3,202,600 3,202,600 3,202,600 3,202,600 ถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ขนาด กว้าง 5 เมตร
 ระยะทางยาว  
1,330  เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

ทต.โนนสว่าง

12 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เดิม)สาย
บ้านชัยบาดาล -บ้านไทยเจริญ

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว
 3,170 เมตร ผิวจราจรไม่น้อย 
กว่า 19,020 ตรม.

7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 ถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ขนาด กว้าง 5 เมตร
 ระยะทางยาว  
3,170  เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

ทต.โนนสว่าง
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เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

13 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เดิม) สาย
รพช. บ้านดอนปอ - บ้านชัยบาดาล

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว
 1,360 เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 5,440 ตรม.

19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 ถนนเสริมผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
 ขนาด กว้าง 5 เมตร
 ระยะทางยาว 
1,360 เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

ทต.โนนสว่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สามแยกสวน
ยางพารานายสุบินวงค์ศรีเทพ ต.โนนสว่าง – สาม
แยกบ้านสุขส าราญ วงค์ศรีเทพ ต.โนนสว่าง – ต.
หนองเลิง)

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบล

ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว
 5,000 เมตร

16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 
5,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

ทต.โนนสว่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สามแยกสวนยาง
นายชัย  สิงห์ค า - สามแยกนานายค าแพง  
ประสมสุข) หมู่ที่  8

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว
 3,000 เมตร

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

ทต.โนนสว่าง

กว้าง 2.50 เมตร ลึก 2 เมตร 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 ทม.บึงกาฬ

50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ทม.บึงกาฬ

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ทม.บึงกาฬ

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกทางหลวงแผ่นดิน
 212 ถนนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหนอง
กุดทิง สามแยกบ้านแสนสุข หมู่ 11 ต าบลบึงกาฬ

เพื่อให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ทม.บึงกาฬ

มีทางระบายน้ าลงสู่ที่ต่ า
ได้สะดวกไม่ท่วมขัง

18 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าบริเวณศูนย์
ราชการจังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกไม่ท่วมขัง ก่อสร้างระบบระบายน้ าบริเวณ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

มีระบบระบายน้ า
บริเวณศูนย์ราชการ 
จังหวัดบึงกาฬ

ประชาชนมีทางระบายน้ า
ลงสู่ที่ต่ าได้สะดวกไม่ท่วม
ขัง

ระบบท่อระบบส่งน้ า
ทางการเกษตร 
ภายในต าบล

17 โครงการก่อสร้างท่อระบบส่งน้ าทางการเกษตร 
ภายในเขต ทม.

เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกไม่ท่วมขัง ก่อสร้างท่อระบบส่งน้ าทางการ
เกษตร ภายในต าบล

16 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ ารูปตัวยูรอบหนอง
บึงกาฬ,บึงสวรรค์,ห้วยก้านหญ้า

เพื่อให้การระบายน้ าสะดวกไม่ท่วมขัง ความยาว 2,000 
เมตร

ประชาชนมีทางระบายน้ า
ลงสู่ที่ต่ าได้สะดวกไม่ท่วม
ขัง
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เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ าห้วยผา
คาง พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองสูบครบชุด หมู่ที่ 3

กว้าง 20 ม. ลึก 10 ม. พร้อม
อุปกรณ์เคร่ืองสูบน้ าครบชุด

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 เปิด-ปิด น้ าเป็นระบบ ทม.บึงกาฬ

ต าบลวิศิษฐ์

4,640,000 อบต.โนน
สมบูรณ์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 11 (สายที่ 1) 5,800,000 อบต.โนน
สมบูรณ์

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  13 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  13 
เส้นบะบักแตง – โคกช้าง กว้าง 5
 เมตร ยาว 2,000 เมตร พร้อม
ลงท่อขนาด 0.40 x 1.00 เมตร
  จ านวน 14 ท่อน

1,239,000 ด าเนินการตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวกสบาย
มากขึ้น

อบต.โนน
สมบูรณ์

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านถนนสายบ้านห้วยเซือมเหนือ-บ้าน
ดอนยม

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,500
 ตารางเมตร

2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 2,030,000 ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน

ประชาชนมีถนน คสล. ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ทต.ไคสี

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้านถนนสายบ้านท่าสะอาด - บ้านค า
หมื่น

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,900.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 14,500 ตารางเมตร

8,410,000 8,410,000 8,410,000 8,410,000 8,410,000 ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน

ประชาชนมีถนน คสล. ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ทต.ไคสี

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างต าบลถนนสายบ้านโนนศิลา - บ้านบูรพา 
ต าบลโนนสว่าง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,800.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 14,000 ตารางเมตร

8,120,000 8,120,000 8,120,000 8,120,000 8,120,000 ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล

ประชาชนมีถนน คสล. ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ทต.ไคสี

20 การเปิดปิดน้ าเป็นระบบ ร้อยละ 80 ได้
ประโยชน์จากระบบ
เปิด-ปิด

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวกสบาย
มากขึ้น

22 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง
ทรัพย์พารา - สถานีพัฒนาที่ดิน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร

ด าเนินการตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

ประชาชนมีถนนใช้ในการ
คมนาคม สะดวกสบาย
มากขึ้น

ด าเนินการตามแบบ
แปลนที่ก าหนด

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. เส้นใน
หมู่บ้านก าแพงเพชร - ฝายเปรม 
 กว้าง 5 เมตร ยาว  2,000  
เมตร
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เป้าหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างต าบลถนนสายบ้านค าแสน - สมัยส าราญ -
โป่งเปือย

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
5,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 25,000  ตารางเมตร

14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,500,000 ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล

ประชาชนมีถนน คสล. ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ทต.ไคสี

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม
ระหว่างต าบลถนนสายบ้านอาฮง - ต าบลโนนสว่าง

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับใช้การ
คมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,000.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 15,000 ตารางเมตร

8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000 8,700,000 ถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล

ประชาชนมีถนน คสล. ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก

ทต.ไคสี

โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน กว้าง 6.00 เมตร 11,850,000 11,850,000 11,850,000 11,850,000 11,850,000

บ้านเจริญรัตน์ ต าบลหอค า ถึง บ้านหนองบัว 
ต าบลนากั้ง(ประชาคม ม.3,4,14 เสนอ)

ยาว 3,770 เมตร หนา 0.15 
เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างต าบล 
บ้านเจริญรัตน์ ต าบลหอค า ถึง บ้านศรีรุ่งเรือง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,310 
เมตร หนา 0.15 เมตร

7,228,000 7,228,000 7,228,000 7,228,000 7,228,000

ต าบลปากคาด  (ประชาคม ม.14 เสนอ)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 16,499,000 16,499,000 16,499,000 16,499,000 16,499,000

เชื่อมระหว่างต าบล ยาว 5,250 เมตร
บ้านนาโซ่ ต าบลหอค า ถึง บ้านโนนสง่า ต าบล
หนองเลิง (ประชาคม ม.6 เสนอ)

หนา 0.15 เมตร

กว้าง 5.00 เมตร 7,228,000 7,228,000 7,228,000 7,228,000 7,228,000

ยาว 2,300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างต าบล 
บ้านเจริญรัตน์ ต าบลหอค า ถึง บ้านโนนสง่า

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,950 
เมตร หนา 0.15 เมตร

11,840,000 11,840,000 11,840,000 11,840,000 11,840,000

ต าบลหนองเลิง  (ประชาคม ม.14 เสนอ)

ประชาชนร้อยละ 80
 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย

ทต.หอค า31 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน

ทต.หอค า

33 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนร้อยละ 80
 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย

ทต.หอค า

ประชาชนร้อยละ 80
 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างต าบล 
บ้านหนองบัวทอง ต าบลหอค า  ถึง บ้านโนนสง่า 
ต าบลหนองเลิง  (ประชาคม ม.7 เสนอ)

เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน

29 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนร้อยละ80
 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย

ทต.หอค า

30 เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน

ประชาชนร้อยละ80
 ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

การสัญจรไปมาสะดวก  
ปลอดภัย

ทต.หอค า

หน้า 5 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กกต้อง เส้นทางห้วย
สามยอดนาแวง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ห้วยกกต้อง 
กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

3,360,000 ระยะทาง การสัญจรไปมาสะดวก อบต.โป่งเปือย

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ห้วยสามยอด เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ห้วยสามยอด
 - ห้วยเชือม กว้าง 8 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 1.34 กม.

10,000,000 ระยะทาง การสัญจรไปมาสะดวก อบต.โป่งเปือย

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย ลาดยางมะตอย 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ทต.
สายบ้านนาค า หมู่ที่ 3 – กว้าง 6 เมตร โคกก่อง
บ้านไร่สุขสันต์ หมู่ที่ 9 ยาว 4,040 เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.นาสวรรค์

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อบต.
นาสวรรค์

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 อบต.
นาสวรรค์

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,455เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 อบต.
หนา 0.15 เมตร นาสวรรค์

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,670เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 อบต.
หนา 0.15 เมตร นาสวรรค์

รวม 41  โครงการ 616,700,400 605,021,400 605,021,400 608,381,400 615,021,400

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 สายแยกทาง
หลวงชนบท บก 4001 – แยกบ้านหนองแสง ไป
ห้วยหนองขอน

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชนสามารถ
สัญจรไป มา ได้สะดวก

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 สายบ้านโคกสวาง
  -  หนองหว้า

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ภายในต าบล

39 โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้า อบต.นาสวรรค์ เพื่อใช้เป็นลานเอนกประสงค์ จ านวน 1 แห่ง ร้อยละที่ประชาชน
พึงพอใจ

ประชาชนมีสถานที่ใช้ใน
การจัดกิจกรรมต่างๆของ 
อบต.

ร้อยละที่ประชาชน
พึงพอใจ

38 โครงการปรับปรุงหนองหลวงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใน
ต าบล

ปรับปรุงหนองหลวงเพื่อพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

จ านวนถนนลาดยาง
มะตอย

ประชาชนใช้สัญจรอย่าง
สะดวก

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 9  สายบ้านห้วย
บอนพัฒนา - ล าห้วยบอนพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา 
ได้สะดวก

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน ๑ เส้น

มีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมา ได้สะดวก

36 เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรอย่างสะดวก

หน้า 6 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ 
ภายในต าบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 - 13

อบต.โนน
สมบูรณ์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 13

รวม 3 โครงการ 3,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่
ไฟฟ้าเข้าถึง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
เขตพื้นที่ทางเกษตร

อบต.ชัยพร

ด าเนินการถูกต้อง
ตามแบบ และ
ครบถ้วนตาม
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
 และลดการเกิดอันตราย
ยามค่ าคืน

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะใน หมู่ที่ 
1 - 13 ต าบลชัยพร

เพื่อสร้างไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะใน 
หมู่บ้าน หมู่ 1-หมู่ 13

มีการติดต้ัง/ โคมไฟฟ้า ส่องสว่าง
สาธารณะ อย่างน้อยปีละ 10 จุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในชิวิตและ 
ทรัพย์สิน

อบต.ชัยพร

3 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในเขตพื้นที่ทาง
เกษตร

1,000,000

                              รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
      อ าเภอเมอืงบึงกาฬ

                  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
                  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                       1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

1 เพื่อเพิ่มแสงสว่างในชุมชน และให้
ประชาชนมีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจร
ยามกลางคืน

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 1,000,000

หน้า 7 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกห้วยท่าคันโท (ตอนบน)บ้านนา
เจริญกลาง หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภคบริโภคตลอดปี ขุดลอก จา้นวน 1 แห่ง ตามแบบ
แปลน

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 แหล่งน้้าได้รับการ
พัฒนา

ประชาชนมีน้้าอุปโภค
บริโภคตลอดปี

ทต.หนองเลิง

2 โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 6 เพื่อขุดลอกหนองน้้าสาธารณะประโยชน์
เก็บกักน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค

ขุดลอกหนองแวง หมู่ที่ 6 ขนาด
พื้นที่ 20 ไร่

3,000,000 จา้นวนขนาดของ
พื้นทีท่ี่ขุดลอก

เก็บกักน้้าส้าหรับอุปโภค 
บริโภคให้เพียงพอใน
หน้าแล้ง

อบต.ชัยพร

อบต.โป่งเปือย

อบต.
โป่งเปือย

โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วย ก่อสร้างฝายน้้าล้นห้วย อบต.
หนองหมู หมู่ที่ 5 หนองหมู หมู่ที่ 5 โป่งเปือย

รวม 5 โครงการ 13,500,000 12,500,000 8,500,000 7,500,000 7,500,000

                           รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ

                   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจร และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                   ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                            2.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

        2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

3 โครงการขุดลอกล้าห้วยอาฮงจากท่อเหล่ียมล้าห้วย
ไปบ้านค้าหมื่น - นานายเล็ง ทิ้งโคตร

เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตร ขุดลอกล้าห้วยอาฮงจากท่อเหล่ียม
ล้าห้วยไปบ้านค้าหมื่น กว้าง 15 ม.
 ลึก 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร

3,000,000 ระยะทางเมตร ประชาชนมีน้้าใช้ท้า
การเกษตร

ประชาชนมีน้้าใช้ท้า
การเกษตร

5 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตร 1,000,000 1 ล้าห้วย ประชาชนมีน้้าใช้ท้า
การเกษตร

โครงการขุดลอกฝายห้วยคลองตอนล่าง หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อการเกษตร ขุดลอกฝายห้วยคลองตอนล่าง หมู่ที่
 5

5,000,000 1 ล้าห้วย4

หน้า 8 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมศูนย์
ควบคุม

 - เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการก่อ
อาชญากรรม ลักขโมย                        
 - เพื่อสามารถตรวจสอบ สาเหตุการเกิด
สาธารภัยหรือการก่อการร้ายต่าง ๆ         
 - เพื่อใช้ในการบูรณาการกับมาตรการ
รักษาอื่น ๆ ความปลอดภัย

 - ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV ตาม
หมู่บ้านต่างๆ ในต าบลโนนสมบูรณ์ 
 ดังนี้ หมู่ที่ 2,8   จ านวน  8  จุด 
หมู่ที่ 1,10 จ านวน  8  จุด หมู่ที่ 
7,13 จ านวน  8  จุด หมู่ที่ 4,9  
จ านวน  8  จุด

4,000,000 ร้อยละของการ 
เกิดอาชญากรรม
ลดลง

- ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

อบต.โนน
สมบูรณ์

รวม 1 โครงการ 4,000,000

                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                      2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

                         รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
 อ าเภอเมอืงบึงกาฬ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)

หน้า 9 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ.03

แผนงาน หมวด เป้าหมาย ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ
1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกส าหรับขยะขนาด 6 ตัน 6

 ล้อ แบบอัดท้าย จ านวน 1  คัน
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 อบต.นาสวรรค์

รวม 1 โครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

ที่ ประเภท
งบประมาณและที่มา

                      บัญชคีรุภัณฑ์
                                                                                             แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565   

                                                                                                                        อ าเภอเมอืงบึงกาฬ
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หน้า 10 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองห้วยไม้ซอด เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 
1,180 เมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.ปากคาด

3,665,000 3,665,000 3,665,000 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 ม. 
ยาว 1,180 เมตร

ประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง อบต.
ปากคาด/

อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน - ไปแก่งโนน
นางเปือย

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 
400 เมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.ปากคาด

1,034,600 1,034,600 1,034,600 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 ม. 
ยาว 400 เมตร

ประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง อบต.
ปากคาด/

อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน - โคกแอวมอง เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 
400 เมตร ตามแบบแปลนของ 
อบต.ปากคาด

1,034,600 1,034,600 1,034,600 ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 5.00 เมตร
 หนา 0.15 ม. 
ยาว 400 เมตร

ประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง อบต.
ปากคาด/

อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าบ่อขยะ หมู่ 8 บ้านเวินโดน

เพื่อให้การสัญจรมีความสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยมากขึ้น

ก่อสร้างถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง
 5 เมตร ยาว 1,375 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉล่ีย
 ข้างละ 0.50 เมตร หรือ ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 6,875 ตร.เมตร

4,140,300 4,140,300 4,140,300 ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร หนา
 0.15 เมตร ยาว 
1,375เมตร

ประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุดจากการใช้ถนน
สัญจรไปมา

กองช่าง อบต.
ปากคาด/

อบจ.บึงกาฬ

                              รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
     อ าเภอปากคาด

                   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
                   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                   ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

หน้า 11 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 6
 -บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2 ต าบลนาทับไฮ 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

เพื่อก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านชัยเจริญ   
หมู่ที่ 6 -บ้านหนองเค็ม หมู่ที่ 2 ต าบลนา
ทับไฮ มีถนนที่ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 6 กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 ประชาชนร้อยละ 
50 ได้ใช้ประโยชน์
 และมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง/
อบจ.บึงกาฬ

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกบง หมู่ที่ 5-
บ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1 
ต าบลนาทับไฮ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกบง หมู่ที่ 5
 ถึงบ้านนาทับไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลนาทับไฮ 
มีถนนที่ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว 470 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตร

1,794,000 1,794,000 1,794,000 1,794,000 1,794,000 ประชาชนร้อยละ 
50 ได้ใช้ประโยชน์
 และมีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง/
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองฟด       
บ้านโสกบง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองฟด   
บ้านโสกบง สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก

หมู่ที่ 5 กว้าง 54 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 
เมตร

6,436,000 6,436,000 6,436,000 6,436,000 6,436,000 ประชาชนร้อยละ 
50 ได้ใช้ประโยชน์

ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวก

อบต.นาดง/
อบจ.บึงกาฬ

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาดง - หนองบ่อ
ใหญ่

เพื่อการสัญจรสะดวก สบายภายในหมู่บ้าน บ้านนาดงใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

3,219,000 3,219,000 3,219,000 3,219,000 3,219,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง/
อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายทวี 
ศรีวรษา - นาบอน หมู่ที่ 6 บ้านชัยเจริญ

เพื่อการสัญจรสะดวก สบายภายในหมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร
หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร

3,863,000 3,863,000 3,863,000 3,863,000 3,863,000 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การคมนาคมได้รับความ
สะดวกยิ่งขึ้น

อบต.นาดง/
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านหนองยอง หมู่ที่ 4 ต าบลหนองยอง - วัด
สว่างมีชัย ต าบลสมสนุก

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,000 ตารางเมตร

5,911,000 5,911,000 5,911,000 5,911,000 5,911,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสามารถ
คมนาคมสะดวกขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง
ยอง/กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 6 ต.หนองยอง - บ้าน
โนนเรียง ต าบลนาทับไฮ จังหวัดหนองคาย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร

2,955,000 2,955,000 2,955,000 2,955,000 2,955,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสามารถ
คมนาคมสะดวกขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง
ยอง/กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

หน้า 12 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                       1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่

จะขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองยอง - บ้าน
ดาลบังบด ต าบลนาดง

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตรไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร

2,955,000 2,955,000 2,955,000 2,955,000 2,955,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสามารถ
คมนาคมสะดวกขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง
ยอง/กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ 
(วิธี Overlay) สายทางบ้านบะยาวใต้ หมู่ที่ 10  
ต าบลหนองยอง - บ้านยางชุม ต าบลนาทับไฮ 
จังหวัดหนองคาย

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

2,858,000 2,858,000 2,858,000 2,858,000 2,858,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสามารถ
คมนาคมสะดวกขึ้น

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมสะดวกมากขึ้น

อบต.หนอง
ยอง/กองช่าง 
อบจ.บึงกาฬ

รวม 13  โครงการ 49,855,500 49,855,500 49,855,500 39,981,000 39,981,000

หน้า 13 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดงานวันผลไม้ บั้งไฟประเพณี ของดีเมือง
ปากคาด

เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 15,000 
คน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 15,000 คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

2 โครงการจัดงานแข่งเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิง
ถ้วยพระราชทานฯ

เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 50,000 -
 100,000 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 
50,000-100,000 
คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

3 โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา ชม
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน ๑๕,๐๐๐ –
 ๒๐,๐๐๐  คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ๑๕,๐๐๐ – 
๒๐,๐๐๐  คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

4 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 5,000 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 5,000 คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

5 โครงการจัดพธิีบวงสรวงศาลหลักเมืองอ าเภอปากคาด เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 500 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 500 คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

6 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ ทั้ง 16 ชุมชนใน
เขตเทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ ในเขตเทศบาล

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์อีสานปากคาดและ
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่น และกระตุ้น
เศรษฐกิจ

ประชาชนได้มีกิจกรรมและเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 2,500 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 2,500 คน

ประเพณีได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน เศรษฐกิจได้รับการ
กระตุ้น

ทต.ปากคาด /
อบจ.บึงกาฬ

                          4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

                     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข
                     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณ ีและภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
                     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่  4  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถ่ินและกีฬา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                            รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 อ าเภอปากคาด

หน้า 14 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          4.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะ
ขอประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

8 โครงการปากคาดเกษตรเฟสติวัล เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร

เกษตรกร ประชาชนได้มีกิจกรรม
และเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
500 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 500 คน

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส านักปลัด 
อบต.ปากคาด /
 อบจ.บึงกาฬ

9 โครงการสืบสานประเพณีวันออกพรรษา เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
สืบไปและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น

จัดท าเรือไฟบูชาพญานาค ในวัน
ออกพรรษา ปีละ 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องที่

อบต.นากั้ง/
อบจ.บึงกาฬ

10 โครงการแข่งขันเรือยาว ไทย - ลาว ต าบลนากั้ง 1.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้
เกิดขึ้นในต าบล และเชื่อมความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศ ไทย-ลาว

จัดงานแข่งขันเรือยาว ไทย-ลาว 
ในเขตพื้นที่ต าบลนากั้ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ
ของประชาชน

เป็นการสร้างความสามัคคี
ให้เกิดขึ้นในต าบล และ
เชื่อมความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ ไทย - ลาว

อบต.นากั้ง/
อบจ.บึงกาฬ

รวม 10 โครงการ 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000

หน้า 15 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล (ขยายผิวจราจร) 
สายแหล่งท่องเที่ยวถ้้านาคา

1.เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว 
ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดบึงกาฬ

ขนาด กว้างเฉล่ีย 
0.50-1 ม. ยาวรวม 1,072 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 952 ตร.ม.

600,000 ร้อยละหรือ
จ้านวน
นักท่องเที่ยวที่มี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

กองช่าง อบต.ต้าบลโพธิ์
หมากแข้ง,อบจ.บึงกาฬ/
แขวงทางหลวงชนบท  
บึงกาฬ/แขวงทางหลวง
ชนบทนครพนม

2 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยทราย        
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ต้าบลโพธิ์หมากแข้ง
 ข้ามไปบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ต้าบลบึงโขงหลง

 -เพื่อปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
 -เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรไป -มา
ของประชาชน และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มช่องจราจร
จาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจร ยาว 40 เมตร

10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
สะพานที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่างเทศบาลต้าบลบึง
โขงหลง,อบจ.บึงกาฬ,
โยธาธิการและผังเมือง,
ทางหลวงชนบท,กรม
ชลประทาน

3 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ห้วยทรายบ้าน
โนนหนามแท่ง หมู่ที่ 2 ต.โพธิ์หมากแข้ง ข้ามไป
บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 ต.บึงโขงหลง

 -เพื่อปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเที่ยว
 -เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสัญจรไป -มา
ของประชาชน และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างสะพาน 4 ช่องจราจร 
ยาว 60 เมตร

10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
สะพานที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่างเทศบาลต้าบลบึง
โขงหลง,อบจ.บึงกาฬ,
โยธาธิการและผังเมือง,
ทางหลวงชนบท,กรม
ชลประทาน

                     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัด้านการค้าและการลงทุน
                     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการผังเมือง การบริหารจัดการน้้า และส่งเสริมพลังงานทดแทน
                     ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
                          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะขอ

ประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                                      รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 พ.ศ.2565

    ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
    อ้าเภอบงึโขงหลง

หน้า 16 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 



เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

                          1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะขอ

ประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านหนองแสง 
 หมู่ที่ 11 ถึง น้้าตกลานดอกเงินภวูัว ถึง 
บ้านโนนสา หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ขนาด  กว้าง  5 เมตร ยาว 4 
กม. หนา 0.15 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน   
สามารถได้
เดินทางปลอดภยั
มากขึ้น

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง ต้าบลท่าดอกค้า
,อบจ.บึงกาฬ,
กรมโยธาธิการ,กรม
ทรัพยากรฯ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

4 โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณห้วยทราย
(ตอนบน) ดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์หมากแข้ง -
บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ต้าบลบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและ
แก้ไขปัญหาด้านการสัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 28 
เมตร

5,000,000 5,000,000 ท่อเหล่ียมที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง ทต.บึงโขงหลง
,อบจ.บึงกาฬ,โยธาธิการ
และผังเมือง,ทางหลวง
ชนบท,กรมชลประทาน

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าแบบท่อเหล่ียม
บริเวณห้วยทราย(ตอนบน) ดงสว่าง หมู่ที่ 6 ต.
โพธิ์หมากแข้ง -บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 9 ต.บึงโขง
หลง

เพื่อปรับปรุงพฒันาแหล่งท่องเที่ยวและ
แก้ไขปัญหาด้านการสัญจรไป-มาของ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร 
ยาว 7 เมตร จ้านวน 8 ช่อง

5,000,000 5,000,000 ท่อเหล่ียมที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง ทต.บึงโขงหลง
,อบจ.บึงกาฬ,โยธาธิการ
และผังเมือง,ทางหลวง
ชนบท,กรมชลประทาน

6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัส์ติก คอนกรีต 
สายบ้านนาสาร หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์หมากแข้ง 
อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาดี หมู่
ที่ 6 ต้าบลนาทม อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม

เพื่อปรับปรุงพฒันาและแก้ไขปัญหาด้าน
การสัญจรไป-มาของประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกยิ่งขึ้นป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีถนนที่ได้
มาตรฐาน   
สามารถได้
เดินทางปลอดภยั
มากขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง อบต.โพธิ์หมาก
แข้ง,อบจ.บึงกาฬ,โยธาธิ
การและผังเมือง,ทาง
หลวงชนบท,กรม
ชลประทาน

รวม 6 โครงการ 25,600,000 35,000,000 55,000,000 30,000,000 10,000,000

หน้า 17 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 



ผ 02/2

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

               1.2 แผนงานเคหะ และชมุชน
เป้าหมาย

ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
ภายในศูนย์ราชการอ าเภอบึงโขงหลงและตลาดสด
เทศบาล

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าอุปโภคบริโภคให้เพยีงพอ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ่จ านวน 1 แห่ง

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีน  าส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภคเพยีงพอ

ประชาชนมีน  าประปาที่
สะอาดได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.บึงโขง
หลง,อบจ.บึงกาฬ,
โยธาธิการและผังเมือง
,ทางหลวงชนบท,
กรมชลประทาน

2 โครงการก่อสร้างลานจุดชมวิวและชมบั งไฟ 
พญานาคต าบลท่าดอกค า

เพื่อเป็นสถานที่ชมบั งไฟพญานาค ตามแบบที่ก าหนด 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีสถานที่
ท่องเที่ยวและที่
ชมบั งไฟ

ประชาชนนักท่องเที่ยวมี
สถานที่ท่องเที่ยว,สร้าง
รายได้ให้ประชาชนในพื นที่

กองช่าง อบต.ท่า
ดอกค า, อบจ.บึงกาฬ,
กรมโยธาธิการ,กรม
ทรัพยากรฯ กรม
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหาน  าอุปโภคบริโภคให้เพยีงพอ ก่อสร้างระบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ่จ านวน 1 แห่ง

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 มีน  าส าหรับ
อุปโภคและ
บริโภคเพยีงพอ

ประชาชนมีน  าประปาที่
สะอาดได้มาตรฐาน

กองช่าง ทต.บึงโขง
หลง,อบจ.บึงกาฬ,
โยธาธิการและผังเมือง
,ทางหลวงชนบท,
กรมชลประทาน

รวม 3  โครงการ 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะขอ

ประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

                ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

                                   รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครัง้ที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
     อ าเภอบงึโขงหลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)

หน้า 18 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมครั งที่ 3 พ.ศ.2565



ผ 02/2

เป้าหมาย
ปี ๒๕66 ปี ๒๕67 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกห้วยบ่อยาง บ้านโนนชมภู หมู่ที่ 
13 ต าบลโพธิห์มากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง

เพื่อให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ส าหรับ การ 
อุปโภค บริโภค และการ เกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกห้วยบ่อยาง ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 
ลบ.ม.

500,000 500,000 500,000 ล าห้วยที่ได้
มาตรฐานรองรับ
ปริมาณน  าเพิ่มขึ น

ประชาชนมีน  าใช้เพียงพอ
ต่อการเกษตร

กองช่างอบต.โพธิ์
หมากแข้ง,อบจ.บึง
กาฬ,โยธาธิการ
และผังเมือง, กรม
ชลประทาน

รวม 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000

                               รายละเอียดโครงการ        
    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

    ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
    อ าเภอบึงโขงหลง

ที่ โครงการ

                  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจร และพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
                  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
                  ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

                         2.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

งบประมาณที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่จะขอ

ประสาน(ผลผลิตของโครงการ)

      2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

หน้า 19 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมครั งที่ 3 พ.ศ.2565



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

1 โครงการขึ้นภู ดูบึง ทึ่งวัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม
 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ท่องเที่ยวในพื้นที่

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ส านักปลัด ทต.
บึงโขงหลง

,อบจ.บึงกาฬ,
ส านัก

วัฒนธรรม
จังหวัดบึงกาฬ

รวม 1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ขอ้ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

                                   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

                                                         รายละเอียดโครงการ        
             แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

              ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
            อ าเภอบึงโขงหลง

                                         ผ 02/2

หน้า 20 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 



ผ.03

แผนงาน หมวด เปา้หมาย ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้าขนาดใหญ่  1,000,000 1,000,000 ทต.บึงโขงหลง ,
จ้านวน 1 เคร่ือง อบจ.บึงกาฬ,

กรมชลประทาน
รวม 1,000,000 1,000,000 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ที่
งบประมาณ

ประเภท

บัญชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 

 อ าเภอบึงโขงหลง

หน้า 21 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 พ.ศ.2565 


