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ค ำน ำ 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอ าเภอแผนพัฒนาชุมชนและนโยบายของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ไปสู่สภาพอันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ที่น ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามาด าเนินการ จะเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  

ขององค์การบริหารส่วนต าบบบ่่งคบ้า  
************************* 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แบะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ าย
เพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรบ่
วัตถ่ประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบบบ่่งคบ้า ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไปแบ้วนั้น  
  เนื่องด้วยปัจจ่บันสภาพแวดบ้อม สภาพปัญหาในพ้ืนที่ บริบทสังคมได้มีการเปบี่ยนแปบงไป
อย่างรวดเร็ว ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบบบ่่งคบ้า ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคบ่มท่กปัญหา ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคบ้องกับย่ทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แบะองค์การบริหารส่วน
ต าบบบ่่งคบ้า มีสถานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในพื้นท่ีของตนเอง ตามพระราชบัญญัติสภาต าบบแบะองค์การบริหารส่วนต าบบ พ.ศ. 2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แบะพระราชบัญญัติก าหนดแผนแบะขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แบะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน แบะการพัฒนาตามแนวทางแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบบ
บ่่งคบ้า ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบบบ่่งคบ้า ทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่
เนื่องด้วยโครงการฯ ที่จะด าเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) ซึ่งไม่สามารถอน่มัติงบประมาณให้ด าเนินการได้ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบบบ่่งคบ้า จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 เพ่ือเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม แบะงบประมาณจากเงินสะสม เพ่ือเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต าบบบ่่งคบ้า พิจารณาอน่มัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
แบะให้บริการสาธารณะด้านต่างๆได้  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559 แบะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้  
 1. คณะกรรมการสนับสน่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหต่ผบแบะความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแบะประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบบ ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบบ พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบบแบะองค์การบริหารส่วนต าบบ พ.ศ.2537 ด้วย  
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบแบ้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกบ่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  



           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า          หนา้ 2 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 บงวันที่ 21 ก่มภาพันธ์ 2565 เรื่อง 
แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ข้อ 2 การประช่มคณะกรรมการ อน่กรรมการ แบะคณะท างาน  
        2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการประช่มของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
แบะคณะกรรมการสนับสน่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในวันเดียวกันแต่ต่างเวบาได้ หรือประช่มในวัน
เดียวกันแบะเวบาเดียวกันได้ตามความเหมาะสมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น การประช่มในวัน
เดียวกันแบะเวบาเดียวกันให้รวมเป็นองค์ประช่มเดียวกัน การด าเนินการดังกบ่าวต้องไม่ปิดกั้นการแสดงความ
คิดเห็น การเสนอเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการ ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้สั่งการเพื่อให้ด าเนินการ
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร ์
 

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

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะ
การโยธา 

 
 

6 

 
 

1,505,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

1,000,000 

 
 

2 

 
 

600,000 

 
 

3 

 
 

900,000 

 
 

10 

 
 

3,650,000 

2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนา
รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ช่มชน 

 
 
 

1 

 
 
 

30.000 

 
 
 

1 

 
 
 

30.000 

 
 
 

1 

 
 
 

30.000 

 
 
 

1 

 
 
 

30,000 

 
 
 

1 

 
 
 

30,000 

 
 
 

5 

 
 
 

150,000 

3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

 
 
 

10 

 
 
 

350,000 
4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และกีฬา  
4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
แบะนันทนาการ 

 
 
 

1 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 

1 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 

1 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 

1 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 

1 
 

 
 
 

60,000 

 
 
 

5 

 
 
 

300,000 

5. การพัฒนายกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

2 

 
 

60,000 

 
 

2 

 
 

60,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 

120,000 

รวม 12 1,725,000 6 220,000 5 1,160,000 6 760,000 7 1,060,000 34 4,570,000 

แบบ ผ.01 
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                       บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

                        องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
 

โครงการพัฒนาที่น ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

18 5,124,000 15 3,317,000 14 2,987,000 8 1,483,000 4 355,000 56 11,761,000 

รวมทั้งสิ้น 18 5,124,000 15 3,317,000 14 2,987,000 8 1,483,000 4 355,000 56 11,761,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 5 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ า อบต.บ่่งคบ้า 

เพ่ือให้มีห้องน้ า
ให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราการ 

ก่อสร้างห้องน้ า 
จ านวน 4 ห้อง 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

250,000 - - - - ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 4 ห้อง 

มีห้องน้ าให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราการ กองช่าง 

2 ปรับปร่งบ่อสิ่งปฏิกูบ 
อบต.บ่่งคบ้า  

เพ่ือให้มีที่ท้ิงสิ่ง
ปฏิกูบที่ได้
มาตรฐาน  

ปรับปร่งบ่อสิ่งปฏิกูบ
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

300,000 - - - - บ่อปฏิกูบที่ได้
มาตรฐาน
จ านวน 1 บ่อ 

มีที่ท้ิงสิ่งปฏิกูบที่
ได้มาตรฐาน  

 
กองช่าง 

3.  ปรับปร่งต่อเติมอาคาร
ส านักงาน (ม่กหน้า) 
พร้อมปรับปร่งป้ายที่
ท าการ อบต.บ่่งคบ้า 

เพ่ือปรับปร่ง
อาคารส านักงาน
ให้มีความแข็งแรง
สามารถใช้งานได้
อย่างปบอดภัย 

ปรับปร่งต่อเติมม่ก
หน้า 1 ห้อง พร้อม
ป้ายส านักงาน 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

300,000 - - - - อาคาร
ส านักงาน 
แบะป้ายที่ท า
การ อบต.บ่่ง
คบ้า ที่ได้
มาตรฐาน 

มีอาคารส านักงาน
มีความแข็งแรง
แบะปบอดภัย 
ป้ายที่ท าการ 
อบต.บ่่งคบ้า มี
ความแข็งแรง 
สวยงาม 

 
กองช่าง 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 6 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4. ปรับปร่งต่อเติมอาคาร
เรียน ศพด.หบังใหม่  

เพ่ือให้อาคาร
เรียนมีความ
แข็งแรง 
ปบอดภัยในการ
จัดเรียนการสอน 

อาคาร ศพด.หบัง
ใหม่ 1 หบัง 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - - - 300,000 อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน มี
ความปบอดภัย 
ส าหรับครูแบะ
นักเรียน 

การจัดการเรียน
การสอน มีความ
ปบอดภัยส าหรับ
ครูแบะนักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ปรับปร่งต่อเติมอาคาร
เรียน ศพด.หบังเก่า 

เพ่ือให้อาคาร
เรียนมีความ
แข็งแรง 
ปบอดภัยในการ
จัดเรียนการสอน 

อาคาร ศพด.หบังเก่า 
1 หบัง รายบะเอียด
ตามแบบแปบน 
อบต.บ่่งคบ้า 

- - - 300,000 - อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
ปบอดภัยในการ
เรียนการสอน  

การจัดการเรียน
การสอน มีความ
ปบอดภัยส าหรับ
ครูแบะนักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

6 ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เบ็ก อบต.บ่่งคบ้า 

เพ่ือให้มีรั้วแบะ
ป้าย ที่สวยงาม 
แบะป้องกัน
อันตรายจากรถท่ี
สัญจรไป-มา 

ก่อสร้างรั้วแบะปา้ย
ศูนย์พัฒนาเด็กเบ็ก 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - - - 300,000 รั้วแบะป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเบ็ก 
ที่ได้มาตรฐาน
แบะ สวยงาม  

มีรั้วแบะป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เบ็ก ที่ได้
มาตรฐานแบะ 
สวยงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 7 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

7. ปรับปร่งต่อเติม
อาคาร ศพด. หบัง
ใหม่ เป็นส านักงาน
กองการศึกษาฯ 

เพื่อให้มีอาคาร
ส านักงานกอง
การศึกษาฯ 
สามารถให้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

อาคาร ศพด.หบัง
ใหม่ 1 หบัง 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - - - 300,000 อาคาร
ส านักงานกอง
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐานแบะ
สวยงาม 

มีอาคาร
ส านักงานกอง
การศึกษาที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
แบะให้บริการ
ประชาชน 

กอง
การศึกษาฯ 

8. ต่อเติมห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ศพด. บ้านบ่่งคบ้า 

เพ่ือให้มีห้องที่ได้
มาตรฐาน 
สวยงาม พร้อมใช้
ในการเรียนการ
สอน 

ต่อเติมห้องส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย จ านวน 1 
ห้อง รายบะเอียด
ตามแบบแปบน 
อบต.บ่่งคบ้า 

- - - 300,000 - ห้องเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
สวยงาม พร้อม
ใช้ในการเรียน
การสอน 

มีห้องเรียนที่ได้
มาตรฐาน 
สวยงาม พร้อม
ใช้ในการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

9 ก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์ อบต.
บ่่งคบ้า 

เพ่ือให้พ้ืนที่ใน
การกิจกรรม
ต่างๆของ
หน่วยงาน  

โดมเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 โดม
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - 1,000,000 - - มีโดม
เอนกประสงค์ที่
ได้มาตรฐาน 

มีพ้ืนที่ในการจัด
กิจกรรมของ
หน่วยงาน กองช่าง 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 8 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

10 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านบ่่งคบ้า หมู่ที่ 2 
(บริเวณภายในบ่อขยะ 
อบต.บ่่งคบ้า) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การคมนาคม เพ่ือ
ทิ้งขยะแบะสิ่ง
ปฏิกูบ 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร  

300,000 - - - - มีถนนคอนกรีต
เสริมเหบ็กที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวกการ
คมนาคม เพื่อทิ้ง
ขยะแบะสิ่ง
ปฏิกูบ 

 
กองช่าง 

11 ก่อสร้างประตูเหบ็ก 
เปิด –ปิด ทางเข้าออก 
อบต.บ่่งคบ้า  

เพ่ือให้พ้ืนที่ อบต.
บ่่งคบ้า มีความ
ปบอดภัยในชีวิต
แบะทรัพย์สิน  

ก่อสร้างประตูเหบ็ก
บ้อเบื่อน จ านวน 3 
บาน 

170,000 - - - - ประตูเหบ็ก
บ้อเบื่อนที่ได้
มาตรฐาน 

มีประตูเหบ็ก
บ้อเบื่อนที่ได้
มาตรฐาน   

กองช่าง 

12 ก่อสร้างอาคารเก็บ
พัสด่ของ อบต.บ่่งคบ้า 

เพ่ือให้มีอาคารที่
แข็งแรง ได้
มาตรฐานแบะ
ปบอดภัยในการ
เก็บทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ขยายอาคารเก็บพัสด่
กว้าง 8.0เมตร ยาว 
16.0 เมตร เพิ่มความ
สูงร่องระบายน้ าเดมิ 
เพิ่ม 0.40 เมตร เท
คานคอนกรีต GS ไม่
น้อยกว่า 215 ตาราง
วา 

410,000 - - - - มีอาคารเก็บ
พัสด่ที่ได้
มาตรฐานตาม
แบบแปบน 
อบต.บ่่งคบ้า 

มีอาคารเก็บ
พัสด่ที่ที่แข็งแรง 
ได้มาตรฐานแบะ
ปบอดภัยในการ
เก็บทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 9 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมแบะพัฒนาการผบิตยางพาราครบวงจรแบะพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ แบะค่ณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ แบะค่ณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งช่มชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 อ่ดหน่นโรงเรียนบ้าน
ดอนแพง ตามโครงการ
โรงเรียนปบอดขยะ  

เพ่ือสนับสน่นให้
นักเรียนตระหนัก
ถึงการรักษาความ
สะอาด การคัด
แยกขยะ แบะการ
ดูแบรักษา
สิ่งแวดบ้อม 

จ านวน 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยบะของนักเรียน
มีความรู้ความเข้า
ในในการคัดแยก
ขยะ แบะการรักษา
ความสะอาด 

นักเรียนความรู้
ความเข้าในใน
การคัดแยกขยะ 
แบะการรักษา
ความสะอาด 

ส านักปบัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 10 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวแบะการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดบ้อม แบะพบังงานอย่างยั่งยืน 

ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อน่รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดบ้อม 

    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อน่รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบะสิ่งแวดบ้อม 
        3.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 โครงการป้องกันไฟป่า
หมอกควันแบะฝ่่น
บะอองขนาดเบ็ก (PM 
2.5) 

เพ่ือป้องกันแบะ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันในพื้นที่
ต าบบบ่่งคบ้า 

ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ตระหนัก
ถึงปัญหาไฟป่า
หมอกควันทั้ง 
9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยบะของ
การเกิดไฟป่า
หมอกควันใน
พ้ืนที่บดบง 

ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ปัญหาไฟป่าหมอก
ควัน 

ส านักปบัด 

2 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันไฟป่าหมอก
ควันแบะฝ่่นบะออง
ขนาดเบ็ก (PM 2.5) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้า
ในป้องกันแบะ
แก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควัน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิดไฟป่า
หมอกควันใน
พ้ืนที่บดบง 

ประชาชนไม่ได้รับ
ความเดือดร้อนจาก
ปัญหาไฟป่าหมอก
ควัน 

ส านักปบัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 11 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม แบะความมั่นคงสู่สังคมสงบส่ข 

ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา เทคโนโบยสีารสนเทศ สาธารณส่ข ตบอดจนอน่รักษ์ศิบปวัฒนธรรม ประเพณีแบะภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบะกีฬา 
        4.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรมแบะนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 อ่ดหน่นกบ่่มโรงเรียน
ในต าบบบ่่งคบ้า ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านภัยยา
เสพติด 

เพ่ือให้นักเรียนใน
พ้ืนที่ต าบบบ่่งคบ้า 
ได้ตระหนักถึงการ
ออกก าบังกาย แบะ
ไม่ย่่งเกี่ยวกับ
อบายม่ข 

โรงเรียนในเขต
ต าบบบ่่งคบ้าที่
เป็นเจ้าภาพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 นักเรียนมี
ส่ขภาพร่างกาย
แข็งแรง 
ห่างไกบ
อบายม่ข 

นักเรียนมี
ส่ขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีความ
สมัครสมาน
สามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 12 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาแบะยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ย่ทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

    5. การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างค่ณธรรม
จริยธรรม  

เพ่ือให้บ่คบากรของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มี
ค่ณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน

ส่วนต าบบ 
จ านวน 40 คน 

30,000 30,000 - - - บ่คบากรของ 
อบต.บ่่งคบ้า ยึด
มั่นค่ณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

เป็นองค์กรที่
เข็มแข็ง ยึดมั่น
ค่ณธรรมแบะ
จริยธรรมใน
ปฏิบัติหน้าที่ 

ส านักปบัด 

2 ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
องค์กร 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบบ 
พนักงานครู 
บูกจ้างประจ า แบะ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน

ส่วนต าบบ 
จ านวน 40 คน 

30,000 30,000 - - - บ่คบากรมีความรู้
ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 
ระเบียบ 
กฎหมาย 
วิสัยทัศน์องค์กร
มากขึ้น  

บ่คบากรมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน 
ระเบียบ 
กฎหมาย 
วิสัยทัศน์
องค์กรมากข้ึน 

ส านักปบัด 

 
 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 13 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ปรับปร่งซ่อมแซมถนน 
คสบ. หมู่ที่ 1 บ้านบ่่ง
คบ้า (สายหน้า รร.
อน่บาบบ่่งคบ้า – สี่
แยกร้านประคอง
เภสัช) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 1 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

2 ปรับปร่งซ่อมแซมถนน 
คสบ. หมู่ที่ 1 บ้านบ่่ง
คบ้า (สายหน้าบ้าน
นางขันรอง – ถนนริม
โขง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 1 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

3 ปรับปร่งซ่อมแซมถนน 
คสบ. หมู่ที่ 1 บ้านบ่่ง
คบ้า (สายหน้าบ้าน
นางพิสมัย – ถนนริม
โขง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 1 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

- - 300,000 - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 14 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พบังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 (สายที่ 1 จาก
บ้านนายพรมมี – หน้า
บ้านนายบ่ญโฮม) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจาก
พื้นดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

264,000 - - - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

5 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พบังงานแสงอาทิตย์ 
หมู่ที่ 1 (สายที่ 2 หนา้วัด
ป่ริมาประดษิฐ์ – แยกบา้น
บ่่งคบ้าท่่ง หมู่ที่ 2) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจาก
พื้นดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- 264,000 - - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

6 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบใช้
พบังงานแสงอาทิตย์ 
 หมู่ที่ 1 (สายที่ 3 หนา้ ร.
ร.อน่บาบบ่ง่คบ้า – หน้า
บ้านประธานเพียรชัย ค า
เสนา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจาก
พื้นดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- - 264,000 - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 15 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

7 ปรับปร่งซ่อมแซมถนน 
คสบ. หมู่ที่ 1 บ้านบ่่ง
คบ้า (สายหน้า กฟภ.
อ าเภอบ่่งคบ้า – สี่
แยก) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 1 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

8 ขยายผิวจราจรถนน 
คสบ. บ้านบ่่งคบ้า
เหนือ หมู่ที่ 3 (สาย
ทางแยกถนนบาดยาง 
บก.3008 – วัดทอง
อ่ทัยราษฎร์ ช่วงที่ 2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขยายผิวจราจรถนน 
คสบ. ข้างบะ 1 เมตร 
ยาว 287 รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านบ่่งคบ้า
เหนือ หมู่ที่ 3 (สาย
หน้าวัดทองอ่ทัย
ราษฎร์) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 0.30 
ม.หนา 0.10 ม. 
รายบะเอียดตามแบบ 
อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว น้ า
ไม่ท่วมขังบนผิว
จราจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 16 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

10 ขยายท่อเมนระบบ
ประปา หมู่ที่ 3 บ้าน
บ่่งคบ้าเหนือ (สาย
ทางหบวงชนบท) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
อ่ปโภคแบะ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดท่อเมน
เส้นผ่าศูนย์กบาง 2 
นิ้ว ยาว 300 
เมตร 

- - 40,000 - - ร้อยบะของ
ประชาชนมี
น้ าอ่ปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อ่ปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

12 ติดตั้งโคมไฟถนน
แบบใช้พบังงาน
แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 
บ้านบ่่งคบ้าเหนือ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 3 นิ้ว สูง
จากพ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- - - 264,000 - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมี
ความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสบ. บ้านนา
จาน หมู่ที่ 4 (สาย
หน้าวัดดาราษี) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

300,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 17 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

12 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 4 
(สายบ้านนายบ่ญต้อม 
- บ้านนายวีรศักดิ์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 108 เมตร 
รายบะเอียดตามแบบ 
อบต.บ่่งคบ้า  

- - 300,000 - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านนาจาน หมู่
ที่ 4 (สายป้อมยาม - 
หน้าบ้านนายอิทธิชัย 
พรมพ่ทธ) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

- 300,000 - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 4 
(สายบ้านนางมณี
จันทร์ - บ้าน ด.ต.
ธาราพงษ์) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - 300,000 - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 18 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

15 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร บ้านดอน
แพง หมู่ที่ 6 (สายข้าง
บ้านนายวินัด - บ้าน
นางสาวเตือนใจ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่
ใช้คมนาคมได้
ท่กฤดูกาบ 

ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่ใช้
คมนาคมได้ท่ก
ฤดูกาบ 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 (สายหน้าบ้าน
นายสิน - บ้านนางพิม
ภรณ์) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

- 300,000 - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านดอนแพง 
หมู่ที่ 6 (สายหน้าบ้าน
นายสถาน - หน้าบ้าน
นางสาวเตือนใจ) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

- - 300,000 - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 19 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

18 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านดอนแพง หมู่ที่ 6 
(สายบ้านดอนแพง - 
ไปป่าช้าดอนแพง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - - 300,000 - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

19 ขยายท่อเมนระบบ
ประปา หมู่ที่ 6 บ้าน
ดอนแพง (สายทาง
บ้านนางวงกต -ป่าช้า
ดอนแพง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
อ่ปโภคแบะ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดท่อเมน
เส้นผ่าศูนย์กบาง 2 
นิ้ว ยาว 500 เมตร 

- 70,000 - - - ร้อยบะของ
ประชาชนมีน้ า
อ่ปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อ่ปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

20 ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 7 
(สายหน้าบ้านนางสาว
ชินประภา พิมพ์
ส่วรรณ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ปรับปร่งซ่อมแซม
ถนน คสบ. หมู่ที่ 7 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 20 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

21 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านขามเปี้ย 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

- - 300,000 - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 
(สายข้างบ้านนาย
วิเชียร หาชารี)  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 4 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร บ้านขาม
เปี้ย หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนบูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
รายบะเอียดตามแบบ 
อบต.บ่่งคบ้า 

- - 300,000 - - ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่
ใช้คมนาคมได้
ท่กฤดูกาบ 

ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่ใช้
คมนาคมได้ท่ก
ฤดูกาบ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 21 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

24 ขยายผิวจราจร คสบ.
บ้านซ าบอน หมู่ที่ 8 
(สายซ าบอน - ขาม
เปี้ย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้างข้างบะ 1 
เมตร 287 เมตร 
 รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านซ าบอน หมู่
ที่ 8 (สายหน้าวัดซ า
บอนวราราม) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

300,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนบูกรังเพ่ือ
การเกษตร บ้านซ า
บอน หมู่ที่ 8  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนบูกรัง
เพ่ือการเกษตร 
รายบะเอียดตามแบบ 
อบต.บ่่งคบ้า 

- - - 300,000 - ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่
ใช้คมนาคมได้
ท่กฤดูกาบ 

ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่ใช้
คมนาคมได้ท่ก
ฤดูกาบ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 22 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

27 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านซ าบอน หมู่ที่ 8 
(สายซ าบอน - โนน
สะอาด)  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
9 (สายไปทางป่าช้า
ดอนแพง) ต่อจากจ่ด
เดิม  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

300,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

29 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พบังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สะอาด 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 3 นิ้ว สูง
จากพ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- 264,000 - - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 23 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

30 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
9 (สายไปหนองกาง
แซง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- - 300,000 - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสบ. 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 
9 (สายโนนสะอาด - 
วังกกง้ิว) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 108 
เมตร รายบะเอียด
ตามแบบ อบต.บ่่ง
คบ้า 

- 300,000 - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกแบะ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสบ. บ้านบ่่งคบ้าท่่ง 
หมู่ที่ 2 (สายหน้าบ้าน
นายคมขัม – สี่แยก ) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะ
ช่มชน 

ขนาดกว้าง 0.50 
ยาว 85 ม. บึก 
0.30 ม.หนา 0.10 
ม. รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่ง่คบ้า 

300,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 24 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

33 ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
บ่่งคบ้าท่่ง หมู่ที่ 2 
(สายจากระบบประปา
หมู่ที่ 2 – บ้านนาย
อิทธิเดช) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ท่ก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2  

- - - - 300,000 ร้อยบะของ
ประชาชนที่ได้
ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันท่ก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

34 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พบังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 2 บ้านบ่่งคบ้า
ท่่ง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 3 นิ้ว สูง
จากพ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- - - 264,000 - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนแอสฟับท์
ติก หมู่ที่ 5 บ้านดอน
จิก (สายบ้านนาย
บรรเจิด ดาราศี – 
บ้านนายบ่ญเบิศ แสง
สว่าง)  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
รายบะเอียดตาม
แบบ อบต.บ่่งคบ้า 

300,000 - - - - มีถนนแอส
ฟับท์ติกที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 25 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

36 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
ดอนจิก  

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้ท่ก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 

- - - 300,000 - ร้อยบะของ
ประชาชนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่กครัวเรือน 

กองช่าง 

37 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พบังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 5 บ้านดอนจิก  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปบอดภัยใน
การคมนาคมใน
เวบากบางคนื 

เสาเหบ็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 3 นิ้ว สูง
จากพ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- - 264,000 - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างบาน
เอนกประสงค์ คสบ. 
บ้านดอนแพง หมู่ที่ 6 
(บริเวณรอบเมร่) 

เพ่ือให้มีบาน
เอนกประสงค์ไว้
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ก่อสร้างบาน
เอนกประสงค์ คสบ. 
รายบะเอียดตาม
แบบแปบน อบต.บ่่ง
คบ้า 

300,000 - - - - บาน
เอนกประสงค์ 
คสบ.ที่ได้
มาตรฐาน 

มีสถานที่ในการ
จัดกิจกรรมของ
ประชาชน 

กองช่าง 

39 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พบังงานแสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปบอดภัยใน
การคมนาคมใน
เวบากบางคนื 

เสาเหบ็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจากพื้นดนิ 
3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- - 264,000 - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 26 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

40 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พบังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านขามเปี้ย 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความปบอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวบากบางคืน 

เสาเหบ็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจาก
พ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 12 จ่ด 

- 264,000 - - - ไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคมในเวบา
กบางคืน 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหบ็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านบ่่งคบ้า 
(สายแยกสวนยางนาย
ถวิบ พรมพิมพ์ – ป่า
ช้าบ้านบ่่งคบ้า) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนน คสบ. 
กว้าง 4 ม. ยาว 
106 ม. หนา 
0.15 ม. พร้อม
บูกรังไหบ่ทาง 
0.50 ม. 

260,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหบ็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านดอนจิก 
(สายหนองปบาด่ก – 
โนนวังเยี่ยม) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนน คสบ.ก
ว้าง 4 ม. ยาว 106 
ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมบูกรังไหบ่ทาง 
0.50 ม. 

260,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 27 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหบ็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านโนน
สะอาด สายข้างวัดศิริ
ธรรมาราม (ช่วงที่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
แบะปบอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนน คสบ.ก
ว้าง 5 ม. ยาว 89 
ม.หนา 0.15 ม. 
พร้อมบูกรังไหบ่
ทาง 0.50 ม.  

260,000 - - - - มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหบ็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 8 
บ้านซ าบอน (หน้า
บ้านนายสมชาย ผบ
จันทร์) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะช่มชน 

ร่องระบายน้ า คสบ. 
กว้างเฉบี่ย 0.50 ม. 
บึกเฉบี่ย 0.30 ม. 
ยาว 70 ม. ฝา
คอนกรีตเสริมเหบ็ก
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 

260,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 2 
บ้านบ่่งคบ้าท่่ง (สาย
หน้าบ้านนางนิภา – 
บ้านจัดสรร ช่วงที่ 2) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะช่มชน 

ร่องระบายน้ า คสบ. 
กว้างเฉบี่ย 0.50 ม. 
บึกเฉบี่ย 0.30 ม. 
ยาว 68 ม. ฝา
คอนกรีตเสริมเหบ็ก
พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ 

260,000 - - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
แบะสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว 

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 28 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

 ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

46 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 4 
บ้านนาจาน (สายทาง
หบวงท้องถิ่นท่ี บก.ถ. 
43-001 หน้าบ้าน
นายมาบัย สร้อยที)  

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรแบะช่มชน 

ร่องระบายน้ า คสบ. 
กว้างเฉบี่ย 0.50 ม. 
บึกเฉบี่ย 0.30 ม. 
ยาว 74 ม. ฝา
คอนกรีตเสริมเหบ็ก 

260,000 - - - -   กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 29 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม แบะความมั่นคงสู่ความสงบส่ข 

ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ย่ทธศาสตรท์ี่ 4 สง่เสริมการศึกษา เทคโนโบยีสารสนเทศ สาธารณส่ข ตบอดจนอน่รักษ์ศิบปวัฒนธรรม ประเพณีแบะภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบะกีฬา 
        4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมแบะนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 อ่ดหน่นคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หมู่บ้านมีการ
จัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

มีการส่งเสริม
ประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

กอง
การศึกษาฯ 

2 จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ (หาดท่า
ส าราญ) 

เพ่ือส่งเสริมแบะ
อน่รักษ์วัฒนธรรม
อันดีงาม 

เพ่ืออน่รักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
กิจกรรม
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

มีการส่งเสริม
ประเพณีวัน
สงกรานต์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 30 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมแบะพัฒนาการผบิตยางพาราครบวงจรแบะพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ แบะค่ณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ แบะค่ณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 โครงการป้องกันแบะ
บดอ่บัติเหต่ทางน้ า  

เพ่ือป้องกันแบะ
บดผู้ประสบภัย
ทางน้ า 

เพ่ือบดความ
เสี่ยงการจมน้ า
ของประชาชน

ในพ้ืนที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยบะของ
ประชาชนที่ไม่
ประสบภัยทาง
น้ า 

ประชาชนมีความ
ปบอดภัย แบะไม่
ประสบภัยทางน้ า 

 
ส านักปบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 31 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ย่ทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าแบะการบงท่น 

ข. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ย่ทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า แบะส่งเสริมพบังงานทดแทน 

    1. ย่ทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอ่ตสาหกรรมแบะการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ก่อสร้างสะพานข้าม
ห้วยขามเปี้ย (เชื่อม
บ้านซ าบอน - บ้าน
โนนสะอาด) 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร

ข้ามห้วยขามเปี้ย
ได้อย่างสะดวก
แบะปบอดภัย 

สะพาน คสบ. ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร รายบะเอียดตาม
แบบโยธาธิการแบะผัง
เมือง พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน ๑ 
ป้าย  

- - - - ๔,๕๐๐,๐๐๐ สะพานมีความ
มั่นคง แข็งแรง
แบะได้
มาตรฐาน 

มีสะพานสัญจรไป
มาอย่างสะดวก 
บดระยะเวบาใน
การเดินทาง 

 
กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 32 

บัญชีครุภัณฑ์ 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2566  
บาท  

2567 
บาท  

2568 
บาท  

2569 
บาท  

2570 
บาท  

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้บานเบื่อนกระจก 
ขนาดกว้าง 120 ซม. บึก 
45 ซม. สูง 75 ซม. 

จ านวน 1 ตู ้ 6,500 - - - - ส านักปบัด 

2 การศึกษาฯ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร ์
ชนิด all in one 

จ านวน 1 
เครื่อง  

17,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

3. บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้บานเบื่อนกระจก 
ขนาดกว้าง 120 ซม. บึก 
45 ซม. สูง 75 ซม. 

จ านวน 6 ตู ้ 39,000 - - - - กองคบัง 

4 การศึกษาฯ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานเหบ็ก 
ขนาด 4 ฟ่ต 

จ านวน 3 ตัว 22,500 - - - - กองการศึกษาฯ 

5 การศึกษาฯ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ี 
ส านักงาน ขนาด  
50 × 50 × 60 ซม. 

จ านวน 4 ตัว 8,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

6 การศึกษาฯ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหบ็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง  ขนาด
กว้าง 91.4 ซม. บึก 30.5 
ซม. สูง 175.4 ซม. 

จ านวน 2 ตู้  7,200 - - - - กองการศึกษาฯ 

7 การศึกษาฯ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหบ็ก แบบ 2 บาน จ านวน 1 ตู ้ 5,700 - - - - กองการศึกษาฯ 

8 สังคมสงเคราะห์ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ชนิด 
all in one 

จ านวน 1 
เครื่อง 

17,000 - - - - กองสวัสดิการ
สังคม 



                                                                                                                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า            หนา้ 33 

บัญชีครุภัณฑ์ 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 1 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2566  
บาท  

2567 
บาท  

2568 
บาท  

2569 
บาท  

2570 
บาท  

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทีย ู

จ านวน 1 เครื่อง 24,900 - - - - ส านักปบัด 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 
24,000 บีทียู (ห้อง
ประช่ม) 

จ านวน 2 เครื่อง  49,800 - - - - ส านักปบัด 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู (ห้อง
กิจการสภา) 

จ านวน 1 เครื่อง 16,800 - - - - ส านักปบัด 

13 การพาณิชย์ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
ใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

จ านวน 
2 ตัว 

38,000 - - - - กองช่าง 

14 การพาณิชย์ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง ขนาด 3 
แรงม้า  

จ านวน 2 ตัว 34,600 - - - - กองช่าง 

15 การพาณิชย์ ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
แบบหอยโข่ง ขนาด 3 
แรงม้า  

จ านวน 3 ตัว 51,900 - - - - กองช่าง 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าคร่ภัณฑ์ คร่ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์
ส าหรับประมวบผบ แบบ
ที่ 2 

จ านวน 1 เครื่อง 30,000 - - - - กองช่าง 


