
                                        

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ     .                                                                                                                                                                                                                                                    

ที ่   บก  53607/                                       วันที่     1   เมษายน  2565                                    .                                                                                                                                                                                                                                                        

เรื่อง  รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  ประจำปี พ.ศ.2565 (ตุลาคม-มีนาคม)  . 

        รอบ 6 เดือน                                                                                                                  .                                                                                                                                                                  

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง 

  ด้วย  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ดำเนินการและออกรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่น  ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม – มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ  ได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญาโครงการ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
30(5)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอกผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องผิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  จึงรายงานผผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบ 6 เดือน  (ตุลาคม - มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้นำไปใช้ในการ
วางแผนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขประสิทธิการของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนมราบโดยทั่วกัน 
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

          (นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ์) 
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
ความคดิเห็นผู้อำนวยการกอง 
.......................................................................................................................................... .................................... 
 

 
      ( นายชาญณรงค์  ร่าเริงยิ่ง ) 

      ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
/ความเห็น... 
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ความเห็นปลัดเทศบาล 
............................................................................................................................................................................................  
 
       
     (นายวิพากษ์  สารบรรณ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรี 
(    )     อนุมัต ิ
(    )     ไม่อนุมัติ........................................................................................................... 
 
 
     ร้อยตำรวจโท 
        (วสันต์  ชัยลา) 
        นายกเทศมนตีตำบลบึงโขงหลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

เร่ือง การรายงานผลการดำเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) 
******************************************* 

 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท. สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้
ประชาชนในท้องถิ่นมสี่วนร่วมดว้ย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแตว่ันทีผู่้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึง่ครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี” ดังนัน้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบงึโขงหลง  จึงขอประกาศผลการดำเนนิงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565) มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกำกบัการบริหารจัดการเทศบาลตำบลบงึโขงหลง ดังนี้  
  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  
    "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยนื ชุมชนมสี่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล" 
 
  



ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  
    พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พลังงานทดแทน การผังเมืองให้ได้มาตรฐาน มีประสทิธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
    พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมเกษตร สร้างรายได้ ตลาดสดการค้า และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม สิง่แวดล้อม และดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิ  
    พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการบรหิารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนนุส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  
    พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวฒันธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่  
    พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมสีว่นร่วมในการตัดสนิใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
    ด้านการเกษตรและการพฒันาคุณภาพชีวิต 
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 
    ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
    ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 

 
 
 



ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ไดจ้ัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่น
การมีส่วนร่วมของประชาชน เชน่ การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการ
เพื่อพัฒนาพืน้ที่ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ไดป้ระกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 28 15,191,400.00 51 19,891,515.00 173 84,619,710.00 205 112,688,434.00 42 11,458,160.00 

ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

87 12,273,700.00 90 12,907,700.00 94 14,008,500.00 91 12,375,300.00 83 12,307,800.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

16 718,800.00 17 768,800.00 19 1,028,800.00 20 1,088,800.00 14 638,800.00 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 

9 800,000.00 10 2,800,000.00 9 806,000.00 9 1,010,000.00 11 6,920,000.00 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 420,000.00 6 470,000.00 8 910,000.00 7 570,000.00 7 710,000.00 

ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

12 1,420,000.00 12 1,420,000.00 13 1,725,000.00 14 1,340,000.00 12 1,390,000.00 

ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี 30 20,212,360.00 36 20,039,892.00 50 22,175,892.00 51 23,360,949.00 56 21,152,344.00 

รวม 187 51,036,260.00 222 58,297,907.00 366 125,273,902.00 397 152,433,483.00 225 54,577,104.00 
 

     
 



จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ไดป้ระกาศใช้เทศบญัญัติงบประมาณ โดยมีโครงการทีบ่รรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 137 โครงการ งบประมาณ 35,917,420 
บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงันี้  
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญตั ิ

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 20 5,000,000.00 

ด้านการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชีวิต 48 8,328,070.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4 120,400.00 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 7 840,000.00 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 3 270,000.00 

ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 730,000.00 

ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี 50 20,628,950.00 

รวม 137 35,917,420.00 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีดงันี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถุ 
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติฯ เทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่เทศบาล 

2.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

200,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและเตรียมความพร้อม
ด้านการเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

3.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
เก่ียวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
และสถานศึกษาในสังกัด 
อปท. 

4.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา
บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

50,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาบ่อบำบดัสิ่ง
ปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลงให้ได้
มาตรฐานมสีภาพแวดล้อมที่ดี  

เป็นการปรับปรุงและ
บำรุงรักษาบ่อบำบัดสิง่
ปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

5.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 

1,650,600.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 



6.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์
อำนวย 

2,772,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

7.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 

336,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

8.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ สง่เสริม
สถานศึกษา จัดกิจกรรมวัน
เด็ก แห่งชาติ  

30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล 

สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
สำหรับการจัดกิจวันเด็ก
แห่งชาต ิ

9.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน (รายหัว) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

265,300.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าจัดการเรียนการสอน 

10.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

653,415.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

11.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาครูและผู้ดูแล
เด็กของสถานศึกษา 

9,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 



12.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
นักเรียนปฐมวัยสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

30,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์และแข็งแรง 

เด็กระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

13.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของ
สถานศึกษา 

21,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด  

อุดหนุนงบประมาณ
สถานศึกษาในเขตเทศบาล 
สำหรับการจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด 

14.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

215,900.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าจัดการเรียนการสอน 

15.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

57,175.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าหนังสือเรียน 

16.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

13,400.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าหนังสือเรียน 

17.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียนโรงเรียน

41,200.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน 



อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

18.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

48,300.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

19.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบรหิารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

13,400.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

20.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

67,070.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์ให้
นักเรียนเพิ่มเติมตามบริบทสังคม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าเรียนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 

21.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,100.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

22.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวนัโรงเรียน

625,800.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัให้กับเด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 



อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

23.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการงานมหกรรม
การศึกษาท้องถิ่น 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ให้นักเรียน 

นักเรียนมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

24.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดทำหลักสตูร 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. 

25.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดนิทรรศการแสดง
กิจกรรมผลงานเด็กนักเรียน 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อประชาสัมพนัธ์และแสดงผลงาน
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
การเรียนรู้ของเด็ก 

26.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ค่าพฒันา
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

80,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม 

27.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จา่ย
พัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

100,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่า
พัฒนา/ปรบัปรุงห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

ปรับปรุงห้องเป็นสมุดชุมชน 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

28.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28,810.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์ให้
นักเรียนเพิ่มเติมตามบริบทสังคม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ
ค่าเรียนตามนโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี 



29.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมาฝงักลบขยะมลู
ฝอยให้แก่เทศบาลตำบลศรี
พนา 

350,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 
จ้างเหมาหน่วยงาน / 
เอกชนฝังกลบ 

30.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

30,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ประชานในเขตเทศบาล 

31.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  

70,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบา้ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเจ็ดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

สุนัขและแมวในเขตพืน้ที่
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

32.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึง
กาฬ 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อกิจการของเหล่ากาชาดจงัหวัดบึง
กาฬ 

อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
กิจการของเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

33.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการคุ้มครองเด็กและ
ป้องกันการค้ามนษุย ์

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครอง
เด็กและป้องกันการค้ามนุษย์ 

เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

34.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุจัดทำแผน
ชุมชน 

10,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนสง่เสริมในการจัดทำพัฒนา
ชุมชน 

จัดทำแผนชุมชนในเขต
เทศบาล จำนวน 60 เล่ม 

35.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อพัฒนาอาชีพให้ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพตา่งๆ  



36.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการเครือข่ายยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายยุติ
ความรุนแรงต่อเด็กและสตร ี

เด็กและสตรีในเขตเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

37.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชน
ยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ พึ่งตนเองได้  
จัดอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

38.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพทิักษ์
สิทธิคนพิการ 

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิคนพิการ 

กลุ่มผู้พิการและคนใน
ครอบครัว 

39.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอาย ุ

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวปรับตัวเรียนรู้ผู้
เข้ากับผู้อาย ุ

กลุ่มผู้สูงอายุและคนใน
ครอบครัว 

40.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรู้ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

20,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยร 
แก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์กอ่นวัยรุ่น 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

41.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันภัยและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

0.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมคีวามรู้ 
ความเข้าใจในการป้องกันอาชญากรรม
ยาเสพติด 

ประชาชน และเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

42.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาว
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับ
สนับสนนุกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

43.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนชมรมผู้สงูอายุ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รบัความรู้และ
สร้างเสริมทักษะการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 

อุดหนนงบประมาณชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบงึ
โขงหลง 



44.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จา่ย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 

9,600.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลแก่
นักเรียน 

นักเรียนมีแหล่งสืบคน้ข้อมูล
และเรียนรู้เพิ่มเติม 

45.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพ
ประจำปีพนักงานเทศบาลบึง
โขงหลง 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
ตรวจสุขภาพประจำปี
พนักงานเทศบาลบึงโขงหลง 

46.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

240,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
คณะกรรมการชุมชน/หมู่บา้น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้านด้าน
สาธารณสุข 

47.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

สนับสนนุส่งเสริมก่ิงกาชาด
อำเภอบึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง 
อุดหนุนงบประมาณกิ่ง
กาชาดอำเภอบึงโขงหลง 

48.  
ด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมผู้ประกอบ 
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพ 

10,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลอดภัย
มีสุขภาพแข็งแรง  

ประชาชนผู้ประกอบ 
กิจกรรมในเขตเทศบาล 

49.  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการป้องกันสาธารณภัย 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนดา้น
การป้องกันสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
การป้องกันสาธารณภัย 

50.  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้อง
ถนน 

75,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ 
จัดตั้งเวรยามและออกตรวจ
ระดับแอลกอฮอล์สำหรับผู้
ขับขี่รถยนต์และจักยานยนต ์



51.  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ด้านสาธารณภัย 

5,400.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย
ทางท้องถนน เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสากู้ชีพ กู้ชีพ
กู้ภัย ( OTOS ) ซึ่งเป็นกำลังสำคัญได้มี
การซักซ้อมในสถานการณ์จำลองขึ้น  

สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน อาสากู้ชีพ กู้
ชีพกู้ภัย  
( OTOS ) 

52.  
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและรักษา
ความปลออดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสอดส่องการป้องกัน
ยาเสพติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

ประชาชนในเขตเทศบาล 

53.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการอบรมผู้ประกอบการ
ในตลาดสดและรา้นจำหน่าย
อาหาร 

30,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
ผู้ประกอบการในตลาดสดและรา้น
จำหน่ายอาหาร 

จัดกิจกรรมการอบรมเรียนรู้
ผู้ประกอบการในตลาดสด
และร้านจำหนา่ยอาหาร 

54.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการข้ึนภู ดูบึง ทึง่
วัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ท่องเที่ยวให้รู้จักมากข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ท่องเที่ยวในพื้นที ่

55.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ตา้นยาเสพติด 

60,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 

56.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ปรับปรุงและบำรุงรักษาตลาด
สด ตลาดโต้รุ่งเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

180,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงตลาดสดและตลาดโต้รุ่ง
เทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
มีสภาพแวดล้อมที่ด ี

เป็นการปรับปรุงตลาดสด 
และตลาดโต้รุ่งเทศบาล  



57.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ปรับปรุงและบำรุงรักษาโรงฆา่
สัตว์เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

500,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ให้
ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมทีด่ี มี
เครื่องมือที่ทันสมัย  

เป็นการปรับปรุงและ
บำรุงรักษาโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

58.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬา
สนับสนนุชุมชนเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

20,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้ชุมชนได้
ฝึกซ้อมและออกกำลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนนุ
ชุมชน 

59.  
ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนพาณชิยกรรม 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

ต่อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลบงึโขง
หลงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  

ต่อเติมตลาดสดเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง ขนาด 
18.00x30.0 ม. (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

60.  

ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

80,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะ
และการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

จัดกิจกรรมการจัดการขยะที่
ต้นทางของชุมชน ตาม
นโยบายของผู้วา่ราชการ
จังหวัด และนโยบายรัฐบาล 

61.  

ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมประชาชน 
เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่น
รักโลก (อถล.) 

30,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประชาชน 
เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก 
(อถล.) ให้มีความรู้และในเร่ืองการดู
ความสะอาด ความปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมการอบรมเรียนรู้
ในเร่ืองการดูความสะอาด 
ความปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อม 

62.  

ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

160,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 



63.  

ด้านการศึกษา 
ศิลปะวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานแข่งเรือ
ประจำป ี

120,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิ่น  

จัดงานประเพณีแข่งเรือ 

64.  

ด้านการศึกษา 
ศิลปะวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทงประจำป ี

100,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิ่น  

จัดงานประเพณีลอยกระทง 

65.  

ด้านการศึกษา 
ศิลปะวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณบีุญ
บั้งไฟประจำป ี

400,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิ่น  

จัดงานประเพณีบญุบั้งไฟ 

66.  

ด้านการศึกษา 
ศิลปะวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

100,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วฒันธรรม
ท้องถิ่น  

จัดงานประเพณีสงกรานต ์

67.  

ด้านการศึกษา 
ศิลปะวฒันธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสภาวฒันธรรมอำเภอ
บึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาวฒันธรรม
อำเภอบึงโขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณอำเภอ
บึงโขงหลงสำหรับกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขง
หลง 

68.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สวน
เฉลิมพระเกียรติฯ 

100,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความ สวยงาม  
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 



69.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

500,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลงให้มี
ประสิทธิภาพ 

บำรุงรักษาและปรบัปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

70.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยน้ำพน่ 
บ้านหนองสิม 

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณปูโภคในชุมชน 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  

71.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซ่อมแซมถนนข้างวัดขันติวรา
ราม บ้านโนนสว่างเหนือ  

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณปูโภคในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
(ตามที่เทศบาลกำหนด) 

72.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 
จากบ้านนางปัจจา กุโพธิ์ ถึง
คลองส่งนำ้ บา้นโพธิ์หมาก
แข้ง 

498,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
สำเร็จรูปพร้อมฝาปดิ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.58 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 238 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

73.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค
สาขาเซกา (ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำพร้อมพาดสายดับใน
เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง) 

300,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
อุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอำเภอบึงโขงหลงใน
การขยายเขตไฟฟ้า 

74.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 
หน้าโรงเรียนบงึของหลงวิทยา 
บ้านบึงโขงหลง 

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 92
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 



75.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนอง
สิม 

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์ 
ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 610 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 

76.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ปรับปรุงภูมทัศน์ลานนัด 
ตำบลบึงโขงหลง 

0.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงภูมทัศน์ลานนัด 

ปรับปรุงพืน้ที่ตลาดนัด พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,200 ตาราง
เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

77.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสง
อรุณ (เก่า) บ้านดอนกลาง  

119,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการคมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว  

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 50 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร 
พร้อมลงดิน ลูกรังไหล่ขา้ง
ละ 0.50 เมตร  

78.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างรางระบายนำ้
สำเร็จรูป พร้อมฝาปดิ คสล. 
หน้าบา้นนาย ปณชัย คำ
หวาน ถึงหน้าบ้านนาย บญุ
เลิศ พุทธบุรี ทั้งสองฝั่ง บา้น
โนนสว่าง  

415,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ าท่วม ขัง  

ก่อสร้างรางระบายนำ้ 
สำเร็จรูปพร้อมฝาปดิ คสล. 
ขนาดกว้าง 0.58 เมตร ลึก 
0.60 เมตร ยาว 100 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด)  

79.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 
บ้านหนองสิม 

162,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 130 เมตร มีพื้นที่
ไม่ น้อยกว่า 520 ตาราง 
เมตร 



80.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายไหล่ถนน คสล. จาก 
บ้านนางบุญธรรม พหลทัพ 
ถึงนางฮอง แสนพิมพ์ บา้น
สว่างพฒันา 

280,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณปูโภคในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา 
0.15 เมตร มี พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร (ตาม
แบบ เทศบาลก าหนด) 

81.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ขยายไหล่ถนน คสล. พร้อม 
ท่อระบายน้ำ คสล.จากบา้น 
นางทองปัน สนอุป ถึงนาง 
ก้อน พิมพ์เก บ้านโนนสว่าง
เหนือ 

236,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณปูโภคในชุมชน  

ขยายไหล่ถนน คสล. 93 
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 93 
ตารางเมตร ท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
93 เมตร (ตามแบบ 
เทศบาลก าหนด) 

82.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ถนน 
เส้นข้างวัดทรายทอง บา้น 
ทรายทอง 

300,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณปูโภคในชุมชน  

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
ปริมาณดินลูกรัง 2,450 
ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย ดิน 

83.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างศาลาประชาคม บา้น
สระแก้ว 

434,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อเป็นสถานที่จดั กิจกรรมของชุมชน 
ก่อสร้างศาลาประชาคม 
ขนาด 12x16 เมตร (ตาม
แบบเทศบาล ก าหนด) 

84.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
หน้าหอปู่อือลือ บ้านบึงโขง
หลง 

434,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อเป็นสถานที่จดักิจกรรมของชุมชน 
ก่อสร้างศาลา อเนกประสงค์
ขนาด 12x16 เมตร (ตาม
แบบเทศบาล ก าหนด) 

85.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยคำ 
บ้านโนนสวรรค ์

475,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้ทำการเกษตร
และอุปโภคบริโภคของชุมชน  

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า กว้าง 
6 เมตร ยาว 8 เมตร สันฝาย
สูง 1.50 เมตร ผนังฝายสูง 3 
เมตร  



86.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
ดงสว่าง ถึง บา้นสระแก้ว  

300,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
ก่อสร้างถนน คสล. (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

87.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. 
ปูทับแอสฟลัติก จากโรงเรียน 
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย ถึง
วัดอรัญญวาสี บา้นโนนหนาม
แท่ง 

447,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ปูถนนแอสฟลัติก ขนาด 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.04 
เมตร ยาว 300 เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 1200 ตาราง
เมตร  

88.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ 

115,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่ารับรองและพิธีการ หรือเลี้ยง
รับรองสำหรับผู้ที่มาประชุม นิเทศงาน 
ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดงูาน หรือ
ดำเนินกิจการอ่ืนใดอันเปน็ไปเพือ่
ประโยชน์ของเทศบาล 

ค่ารับรองและพิธีการหรือ
เลี้ยงรับรอง 

89.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ใช้ในการ
เดินทางไปราชการตามคำสัง่หรือที่ได้
มอบหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
และเจ้าหน้าที่เทศบาล 

90.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน
ของเทศบาลตำบึงโขงหลง 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การ
ปฏิบัติงาน  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ือง
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี 

91.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 

จัดอบรมสัมมนาบุคลากร
ท้องถิ่นและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดเทศบาล 



92.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

พนักงานเทศบาลมีจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ด ี

กิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับจริยธรรม 

93.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสำรองจ่าย 222,048.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในกรณีฉกุเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม เป็นเหตุเร่งด่วนหรือจำเป็นได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งไมส่ามารถ
คาดการณ์ไดล้่วงหนา้  

ประชาชนในเขตเทศบาลที่
ได้รับความเดือดร้อนจากสา
ธารณภัย 

94.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการสนบัสนนุการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรมวันสถาปนา
จังหวัดบึงกาฬ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดเป็นค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

สนับสนนุส่งเสริมกิจกรรม
ของจังหวัด 

95.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการหน่วยบริการ
เคลื่อนที่เทศบาลตำบลบงึโขง
หลงพบประชาชน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บรหิาร
ท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างความสัมพนัธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น  

96.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าชำระหนี้เงินตน้ 1,498,526.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงนิกู้เงินและ
ดอกเบี้ยกองทุนตามสัญญาเงินกู้ที่ 
666/77/2552 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
และตามสัญญาเงนิกู้ที่ 700/23/2553 
ลงวันที่ 8 มกราคม 2553  

(1) สมทบก่อสร้างตลาดสด
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
(2) สมทบก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลบงึ
โขงหลง  

97.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(สทท.) 

53,153.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนบิาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) ตั้งจ่าย
อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับ

บำรุงสมาคมสนันบิาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 



จริงในปีที่ลว่งมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ จ่าย
ขาดสะสม และเงินอุดหนนุทุกประเภท  

98.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ (สำนักปลดั) 

412,380.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ  

จ้างเหมาบริการหน่วยงาน
ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน
ในการบริหารจัดการ 

99.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

450,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม ในอัตราเงินสมทบนายจ้าง
ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 

สมทบนายจา้งร้อยละ 5 
ของค่าจ้างรวมเงินค่าครอง
ชีพชั่วคราวที่เทศบาลต้อง
จ่ายค่าเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

100.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 20,600.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทนุทดแทน
เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทัง้ปี 

สมทบเข้ากองทุนทดแทน
เป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 
0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณ
ทั้งป ี

101.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริม
และฟื้นฟูให้ผูป้่วยโรคเอดส์ สามารถ
ดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมสังคม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล 

102.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,000,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและ
ส่งเสริมผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 

103.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,500,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและ
ส่งเสริมผู้พิการ 

คนพิการในเขตเทศบาล 

104.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

108,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุสวัสดิการ
ชุมชน  

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 



105.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรใน
เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

จัดการจราจรในเขตเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง เช่น กรวย
ยาง แผงกัน้ ปา้ย
เครื่องหมายจราจร ตีเส้น
จราจร ไฟกระพริบ เปน็ต้น 

106.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
(สำนักปลัด) 

160,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 

107.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นที่เขตเทศบาลตำบลบงึโขง
หลง 

200,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง  

สมทบหลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

108.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินช่วยพิเศษ (เงนิช่วยทำศพ
ข้าราชการ/พนักงาน) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษกรณีพนักงาน
เทศบาล ลูกจา้งประจำ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจา้งทั่วไป และเป็น
สิทธิประโยชน์ที่จา่ยให้แก่ทายาทของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึง่ถึงแก่ความตาย
ระหว่างรับราชการ 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปถึงแก่ความตาย
ระหว่างรับราชการ 

109.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 

10,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อติดตามและรายงานผลจากการ
ติดตามให้สมาชิกสภา คณะผู้บรหิาร 
และประชาชนทราบ 

ชุมชนในเขตเทศบาล 
จำนวน 12 ชุมชน  



110.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

20,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพือ่ใช้ในการพัฒนาเทศบาล และเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์โครงการตา่ง ๆ  

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 
จำนวน 100 เล่ม 

111.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการเวทีประชาคมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

40,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อจัดทำเวทีประชาคมเมืองเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน กลุ่มองค์กร
เครือข่าย ในเขตเทศบาล 
จำนวน 190 คน  

112.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน
ดำเนินงานประจำป ี

10,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณของ
เทศบาล และใช้ในการประชาสมัพันธ์ 

จัดทำแผนดำเนนิงาน
ประจำปี จำนวน 50 เล่ม 

113.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจา่ย
ประจำป ี

15,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อใช้ในการบริหารประมาณของ
เทศบาล และใช้ในการประชาสมัพันธ์ 

จัดทำเทศบัญญตัิ
งบประมาณรายจา่ย
ประจำปี จำนวน 100 เล่ม 



114.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

100,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาล  

จ้างเหมาหน่วยงานของร้ฐ 
หรือหน่วยงานเอกชนในการ
จดัทำแผนที่ภาษ ี

115.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

55,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป 

116.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (สำนักปลัด) 

412,380.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ 

117.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (กองคลังฯ) 

126,000.00 สำนัก/กองคลัง 
เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป 

118.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (กองช่าง) 

300,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป 

119.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม) 

100,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป 

120.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ทั่วไป (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

125,000.00 

สำนัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ, 
กองการแพทย์ 

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 



121.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
(กองการศึกษา) 

320,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  
จ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ 

122.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวหมู่บา้นภายใน
เทศบาล 

120,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ  

ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
และขยายเขตหอกระจาย
ข่าวให้ครอบคลุมในเขต
เทศบาล 

123.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

อุดหนุนอำเภอบึงโขงหลง 
สำหรับจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และงานราชพิธี หรือวันสำคัญ
ของชาต ิ

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในพธิีทางศาสนา 
รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันสำคญัต่างๆ 
ของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ เช่น 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา 
ตามความจำเป็นตามนโยบาย หรือคำสั่ง
ของอำเภอ จังหวัด 

พิธีทางศาสนา งานรัฐพิธี 
พระราชพิธีหรือวันสำคัญ
ต่างๆ  

124.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองช่าง) 

100,000.00 
สำนัก/กองชา่ง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 

125.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองสวัสดิการสังคม) 

10,000.00 
สำนัก/กองสวสัดิการ
สังคม 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 

126.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองศึกษา) 

15,000.00 
สำนัก/กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 



127.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองคลัง) 

40,000.00 สำนัก/กองคลัง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 

128.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
(กองยุทธสาสตร์และ
งบประมาณ) 

30,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดคุรุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
และทรัพย์สนิของเทศบาล 

129.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าชำระดอกเบี้ย 75,863.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้กับ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยให้กับกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 

130.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรม 
ราชชนนีพนัปีหลวง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูและ
เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน 

ประชาชน และส่วน ราชการ
ในเขตเทศบาล สำหรับการ
จัดกิจกรรม 

131.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ พระนางเจ้าสทุิดาพชัร
สุธา พิมลลักษณพระบรม
ราชิน ี

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูและ
เทิดพระเกียรติ 

ประชาชน และส่วน ราชการ
ในเขตเทศบาล สำหรับการ
จัดกิจกรรม 

132.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
วัน เฉลิมพระชนมพรรษา 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูและ
เทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน 

ประชาชน และส่วน ราชการ
ในเขตเทศบาล สำหรับการ
จัดกิจกรรม 



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า 
เจ้าอยู่หัว 

133.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมกฎหมาย 
เบื้องต้นสำหรับประชาชน 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
กฎหมายนำมาพฒันาชุมชนและตนเองให้
ดีขึ้น 

ประชาชนในเขต เทศบาล 
สำหรับการจัด กิจกรรม 

134.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมวินัยพนักงาน 
เทศบาลบึงโขงหลง 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล 
จัดอบรมวินัยให้แก่ 
พนักงานเทศบาล 

135.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

โครงการอบรมข้อมูลข่าวและ 
พรบ.อำนวยความสะดวกใน 
การพิจารณาอนุญาตของทาง 
ราชการ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ, สำนัก
นโยบายและแผน, 
กองวิชาการและ
แผนงาน 

เพื่อพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาล  

จัดอบรม พรบ.อำนวย 
ความสะดวกในการ 
พิจารณาอนุญาตของ ทาง
ราชการ แก่ พนักงาน
เทศบาล 

136.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินช่วยพิเศษ (เงนิช่วยทำศพ
พนักงานจ้าง) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษเป็นค่าทำศพ พนักงานจ้างที่เสียชีวติ 

137.  
ด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ด ี

เงินช่วยพิเศษ (เงนิช่วยทำศพ
ลูกจ้างประจำ) 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณี
ลูกจ้างประจำเสียชีวิต 

เงินช่วยทำศพลูกจา้งประจำ 

 

 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 43 โครงการ จำนวน
เงิน 27,687,835 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 40 โครงการ จำนวนเงิน 12,185,082 บาท สามารถจำแนกตามยทุธศาสตร์ ได้ดงันี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 2 50,000.00 1 48,000.00 

ด้านการเกษตรและการพฒันาคณุภาพชีวิต 12 3,428,398.00 12 3,384,310.00 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 36,520.00 1 36,520.00 

ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 1 14,200.00   

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 1 70,350.00 1 70,350.00 

ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 10,000.00 1 10,000.00 

ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี 25 8,811,437.90 24 8,635,901.58 

รวม 43 12,420,905.90 40 12,185,081.58 

     
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบงึโขงหลง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามเทศบัญญัต/ิเทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนบงึของ
หลงวิทยา 

1,650,600.00 810,873.00 810,873.00 839,727.00 

2.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนอนุบาล
สาสนสิทธิ์อำนวย 

2,772,000.00 1,378,314.00 1,378,314.00 1,393,686.00 

3.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนหนองสิ
มโนนสวรรค์ 

336,000.00 167,349.00 167,349.00 168,651.00 

4.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่จัดการ
เรียนการสอนของ
นักเรียน (รายหัว) 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

265,300.00 75,650.00 75,650.00 189,650.00 

5.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่อาหาร

653,415.00 332,115.00 332,115.00 321,300.00 



กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

6.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่จัดการ
เรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

215,900.00 215,900.00 215,900.00 0.00 

7.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่อุปกรณ์
การเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

41,200.00 8,900.00 8,900.00 32,300.00 

8.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

67,070.00 19,135.00 19,135.00 47,935.00 

9.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา คา่อาหาร
กลางวันโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

625,800.00 188,118.00 188,118.00 437,682.00 



10.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมาฝงักลบขยะ
มูลฝอยให้แก่เทศบาล
ตำบลศรีพนา 

350,000.00 192,444.00 148,356.00 157,556.00 

11.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

12.  
ด้านการเกษตรและการพฒันา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาคา่ใช้จา่ย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง 

9,600.00 9,600.00 9,600.00 0.00 

13.  
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาลด
อุบัติเหตุท้องถนน 

75,000.00 36,520.00 36,520.00 38,480.00 

14.  
ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด 

60,000.00 14,200.00 0.00 45,800.00 

15.  
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

160,000.00 70,350.00 70,350.00 89,650.00 

16.  
ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงประจำป ี

100,000.00 10,000.00 10,000.00 90,000.00 

17.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

100,000.00 2,000.00 0.00 98,000.00 



18.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

500,000.00 48,000.00 48,000.00 452,000.00 

19.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 

115,000.00 12,685.00 9,115.00 102,315.00 

20.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

200,000.00 76,068.00 74,292.00 123,932.00 

21.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
โครงการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

200,000.00 43,970.00 43,970.00 156,030.00 

22.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี เงินสำรองจ่าย 222,048.00 26,150.00 26,150.00 195,898.00 

23.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี ค่าชำระหนี้เงินกู ้ 1,498,526.00 1,498,525.24 1,498,525.24 0.76 

24.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
เงินค่าบำรุงสมาคม
สันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย (สทท.) 

53,153.00 53,148.82 0.00 4.18 

25.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (สำนัก
ปลัด) 

412,380.00 122,038.00 113,622.75 290,342.00 

26.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคม 

450,000.00 157,908.00 117,556.00 292,092.00 

27.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
เงินสมทบกองทนุเงิน
ทดแทน 

20,600.00 20,559.00 19,200.00 41.00 

28.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 28,000.00 28,000.00 62,000.00 



29.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,000,000.00 4,651,000.00 4,651,000.00 6,349,000.00 

30.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี เบี้ยยังชีพความพิการ 3,500,000.00 1,234,600.00 1,234,600.00 2,265,400.00 

31.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

160,000.00 138,010.00 79,510.00 21,990.00 

32.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
เขตเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

33.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 3,845.00 3,845.00 6,155.00 

34.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
แผนดำเนนิงานประจำป ี

10,000.00 4,175.00 4,175.00 5,825.00 

35.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (กอง
ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

55,000.00 18,015.00 18,015.00 36,985.00 

36.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (สำนัก
ปลัด) 

412,380.00 122,038.00 113,622.75 290,342.00 

37.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (กองคลัง) 

126,000.00 5,400.00 5,400.00 120,600.00 



38.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (กองช่าง) 

300,000.00 80,000.00 80,000.00 220,000.00 

39.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

125,000.00 68,440.00 68,440.00 56,560.00 

40.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการทั่วไป (กอง
การศึกษา) 

320,000.00 112,000.00 112,000.00 208,000.00 

41.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี

อุดหนุนอำเภอบึงโขง
หลง สำหรับจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงานราชพิธี
หรือวันสำคัญของชาต ิ

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

42.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

100,000.00 39,000.00 39,000.00 61,000.00 

43.  ด้านระบบการบริหารจัดการที่ด ี ค่าชำระดอกเบี้ย 75,863.00 75,862.84 75,862.84 0.16 
 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)                                                                           
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บึงกาฬ  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 11,458,160.00 20 5,000,000.00 2 50,000.00 1 48,000.00 

2.ด้านการเกษตรและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 83 12,307,800.00 48 8,328,070.00 12 3,428,398.00 12 3,384,310.00 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 14 638,800.00 4 120,400.00 1 36,520.00 1 36,520.00 

4.ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา 11 6,920,000.00 7 840,000.00 1 14,200.00   

5.ด้านการบรหิารจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 710,000.00 3 270,000.00 1 70,350.00 1 70,350.00 

6.ด้านการศึกษา ศลิปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 12 1,390,000.00 5 730,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

7.ด้านระบบการบริหารจดัการที่ด ี 56 21,152,344.00 50 20,628,950.00 25 8,811,437.90 24 8,635,901.58 

รวม 225 54,577,104.00 137 35,917,420.00 43 12,420,905.90 40 12,185,081.58 
 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบญัญัติปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนนุจากภาคประชาชน ภาครัฐ 
และภาคเอกชนในพืน้ที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพืน้ที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนนิงานที่สำคัญดังนี้  
ซ. คณะกรรมการ 
 
 
 



   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง 042-416168 085-7386426 - 

นายคมกฤษ ภาษ ี รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง 042-416168 081-2627272 - 

นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง 042-416168 081-2605288 - 

นายสทุน ไชยคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  042-416168 085-6758491 - 

นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  042-416168 098-7479381 - 

นายพงศกร สิงห์สถิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  042-416168 062-3911614 - 

นายวิวฒัน์ ศรีพลน้อย ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 042-416168 - - 

นายเขียว สีเสมอ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 042-416168 - - 

นายสมใจ สอนโพธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 042-416168 - - 

นายวิรัตน์ เหลืองคำ ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอบึงโขงหลง - 081-8795576 - 

นายสวุิทย์ บรสิุทธิ ์ ตัวแทนเกษตรอำเภอบึงโขงหลง 042-416216 - - 

นายยุทธการ อินทร์เพชร ผู้แทนพฒันาชุมชนอำเภอบึงโขงหลง - - - 

นายสุรชัย มังกร ผู้แทนภาคประชาคม - 087-1095112 - 

นายเชวงวิตย์ บญุคำภา ผู้แทนภาคประชาคม - - - 

นายประเสริฐ ผาคำ ผู้แทนภาคประชาคม - - - 

นายวิพากษ์ สารบรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 042-416168 086-2356362 - 

นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 042-146168 091-8676537 - 



   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวสัส์อนนัต์ วาดเสนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
(ประธานกรรมการ) 

042-416168 061-5793479 - 

นายสมร แพงโคตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
(กรรมการ) 

042-416168 086-8602380 - 

นายราชภูมิ ภูยี่หวา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
(กรรมการ) 

042-416168 091-8149291 - 

นายสม ผลจนัทร ์ ผู้แทนภาคประชาคม (กรรมการ) 042-416168 064-9738144 - 

นายประเสริฐ ผาคำ ผู้แทนภาคประชาคม (กรรมการ) 042-416168 089-9828009 - 

ท้องถิ่นอำเภอบึงโขงหลง ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ) 042-416168 081-8795576 - 

เกษตรอำเภอบึงโขงหลง ผู้แทนภาคราชการ (กรรมการ) 042-416168 042-416216 - 

นายสวัสดิ์ ราชสำเภา ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) 042-416168 - - 

นายสมใจ สอนโพธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ) 042-416168 098-2237067 - 

นายวิพากษ์ สารบรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 
(กรรมการ/เลขานุการ) 

042-416168 086-2356302 - 

นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ (กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ) 

042-416168 0918676537 - 

     
 
 



   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายวิพากษ์ สารบรรณ ปลัดเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 042-416168 086-2356302 - 

นายเนวนิ เหมันต ์ หัวหน้าสำนักปลัด 042-416168 061-1400866 - 

นางพรทิวา จนัทะรังษ ี ผู้อำนวยการกองคลัง 042-416168 091-0658521 - 

นางรัชนี ไตรพันธ ์ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม 042-416168 064-3154664 - 

นายประเนตร พระสวา่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

042-416168 095-6626273 - 

นางรัชนี ไตรพันธ ์ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม รก. 
ผอ.กองการศึกษา 

042-416168 064-3154464 - 

นายมงคล กลีบมณ ี นักบริหารงานชา่ง รก.ผอ.กองช่าง 042-416168 062-4983939 - 

นายเชวงวิตย์ บญุคำภา ผู้แทนภาคประชาคม - - - 

นางสายปวีณ์ เทียนเถ่ือน ผู้แทนภาคประชาคม - 081-0560458 - 

นายสมศักดิ์ เพชรสมบัต ิ ผู้แทนภาคประชาคม - - - 

นายชาญณรงค์ ร่าเริงยิ่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ 

042-416168 091-8676537 - 

นางสาวพรรณี สร้อยประดิษฐ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ
การ 

042-416168 087-9850863 - 

 

     
 



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการตา่งๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของเทศบาลตำบลบึง
โขงหลงทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ในระยะต่อไป 
 
    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่  1 เมษายน พ.ศ. 2565 
 
 
                                                              ร้อยตำรวจโท  
                                                                                (วสันต์  ชัยลา) 
                                                                     นายกเทศมนตรีตำบลบึงโขงหลง 
                                                       
 

ข้อมูล ณ 30/03/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
  



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
  



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
  



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 


