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ค ำน ำ  
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งจากแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว6732  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เรื่องแนวทางการซักซ้อม
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดแนวทางการปฏิบัติส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ 1 การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้จัดท าแผนการด าเนินงานจากแผนงาน โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด าเนินการจริงเท่านั้น โดยให้จัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป      
 

               โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้มีมติอนุมัติใช้เงินสะสมในการประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ิมเติม ฉบับ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ฉบับนี้ สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการท างาน ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
การด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย  
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ส่วนท่ี 1 บทน ำ 
 1. บทน ำ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
นั้น  
           ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ที่แสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่อ าเภอบุ่งคล้า และการจ าแนกรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ในแผนด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติมฉบับ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

2. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  

2. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผล การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที่ด าเนินงาน ระยะเวลา หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

 

3. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
     เพ่ือให้การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่ง

คล้า มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ จึงได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
                 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   คณะกรรมการสนับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ   
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
ทั้งท่ีเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าและหน่วยงานอ่ืน 
                ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
                   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนด าเนินงานโดยพิจารณา
จากหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแบ่งแผนการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 บทน า ประกอบด้วย 
1.1 บทน า 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน  

 

              ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (แบบ ผด.01) 
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 

    ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนด าเนินงาน  
                 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน    

ขั้นตอนการเพ่ิมแผนการด าเนินงานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ

สนับสนุนฯ 

รวบรวมแผนงาน/
โครงการ 

ส านัก/กอง ของ 
อปท. 

จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน ให้ผู้บริหาร

ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

ปิดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ 

หน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง 

 ส่วนภูมิภาค  

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ 
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4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
1. ให้แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุ่งคล้ามีความชัดเจน

ในการปฏิบัติงานมากขึน้ 
2. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้เกิดการติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
4. ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน เพิ่มเติมฉบับ 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวน
งบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำน
ด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

16 88.89 6,690,000 99.40 กองช่าง 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล  
2.1 แผนบริหารงานทั่วไป 

2 11.11 40,660 0.60 
ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวม 14 100 6,760,660 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐1 
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แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 

******************** 
ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งคล้า (สายรมิ
เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง  
ระยะที่ 2) 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรถนน คสล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
204 ตารางเมตร (หัก พท. บ่อพัก 
คสล. กว้าง 0.80 × 1.00 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 11 
บ่อ)  

792,000 บ้านบุ่งคล้า  
หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง (สาย
สามแยกหน้าตลาดชุมชนต าบล
บุ่งคล้า – บ้านจัดสรร) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 245 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร   

544,000 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง สายหน้าบา้นนายสถิต โคตร
รัตน์ – ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 
(ช่วงที่ 3) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
86 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 

233,000 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 6 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง (สายหน้าบ้านนายสยาม – โรง
น้ าดื่มออมทรัพย์) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
82 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

235,000 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง (สายหน้าบ้านนางนิภา – บ้าน
จัดสรร) 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
112 เมตร ลึก 0.30 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบาย
น้ า คสล. 

321,000 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ 
(สายข้างบ้านยายจัน – ฝายน้ าล้นหลัง
ตลาด) 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกาตร
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 119 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 357 ตารางเมตร 

37,000 บ้านบุ่งคล้าเหนือ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านบุ่งคล้าเหนือ 
(สายข้างวัดทองอุทัยราษฎร์) 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2 ,080 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

159,000 บ้านบุ่งคล้าเหนือ 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 7 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

8 โครงการปรับปรุงผิวจาราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนา
จาน (สายทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.
43-001 แยกทางหลวงแผ่นดิน 
212 – บ้านขามเปี้ย) 

ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร 

469,000 บ้านนาจาน  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง 
(สายแยกสวนปาลม์นายจรีะศักดิ์ – 
สวนยางนายใจ พรมพิมพ์) 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 255 เมตร 
หนาเฉลี่ย0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร 

134,000 บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง (สาย
บ้านดอนแพง – ป่าช้า) (ช่วงที่ 6) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 176 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง
ข้ า งละ  0 .50 เมตร  หรื อมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

482,000 บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านขามเปีย้ สาย
ซอย 33 โนนข้าวปลูก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมลุกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร 

492,000 บ้านขามเปี้ย  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 8 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

12 โครงการก่อสร้ างท่อลอดเหลี่ ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อกคอนเวิร์ส) 
ข้ามห้วยปุ่งบริเวณหน้าวัดป่าสมบูรณ์
ปราณี หมู่ที่ 8 บ้านซ าบอน  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บล๊อกคอนเวิร์ส) ท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. (บล็อกคอนเวิร์ส) 
กว้าง 3.00 เมตร สูง 2.70 เมตร 
ยาว 5.00 เมตร จ านวน 2 ช่อง 
พร้อมชุดท่อระบายน้ าเดิม ขนาด 
ศก.1.00 เมตร จ านวน 3 ช่อง และ
ติดตั้งบานเสียบ คสล.ปิด-เปิด เพื่อ
บริหารจัดการน้ า 

710,000 บ้านซ าบอน  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด (สาย
ข้างวัดศิริธรรมมาราม) (ช่วงที่ 2) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 176 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 880 
ตารางเมตร 

482,000 บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างลูกรังเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง สายแยกสวน
ปาล์มนางเรียม – ห้วยขามเปี้ย 

ขนาดถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 560 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2 ,800 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

210,000 บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการด าเนินงาน เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                 9 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน 
 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ : งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

15 โครงการปรับปรุงบ่อขยะต าบลบุ่งคล้า   ปรับปรุ งบ่อขยะต าบลบุ่ งคล้ า 
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง ก่อสร้างประตูเหล็ก เข้า-
ออก ยาว 8 เมตร ติดตั้งรั้วลวด
หนาม 338 เมตร ติดตั้งบ่อซึม 
ก่อสร้างถนนลูกรังรอบบ่อขยะ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร และ
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

262,000 บ้านบุ่งคล้า  
หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างถนนลูกเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 6 บ้านดอนแพง (สายแยกนานาย
ใจ – ห้วยขามเปี้ย) 

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
ขนาดถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ,200 
ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 
เมตร 

137,000 บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดบึงกำฬ ที่  5 พัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อบต. บุ่งคล้ำ ที ่7 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ตำมหลักธรรมำภบิำล และส่งเสริมควำมสมัพันธ์กบัประเทศเพ่ือนบ้ำน 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป : งานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
อบต.บุ่งคล้า  

ฝึกอบรมออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ อบต.บุ่งคล้า เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ออกแบบจัดท า และมีทักษะดูแล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

20,660 อบต.บุ่งคล้า ส านักปลดั             

 
 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป : งานบริหารงานคลัง  

ล ำดับ
ที ่

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที ่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4  
(ระยะเวลำ  จำก           ถึง) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ.
ย . ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ . มี.
ค.

 

เม
.ย . พ.
ค . มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1 ประชาสมัพันธ์การช าระภาษีประเภท
ต่างๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ประชาสมัพันธ์และสร้างการรับรู้ 
สร้างความเข้าใจในอัตราการช าระ
ภาษี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

20,000 ต าบลบุ่งคล้า กองคลัง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 


