
 

 



 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการจัดท าและ
ทบทวน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6263 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็น
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อสอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนโดยรวม จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) ของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ข้ึน  

 คณะกรรมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ได้น าแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนา 
ตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชน หน่วยงานส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  ทุกภาคส่วนมาบูรณาการประกอบการ
พิจารณาร่วมกันมาจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้น าโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 - 2570) ท าให้สามารถน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 เทศบาลต าบลบึงโขงหลง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการด าเนินการ และวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อจุดมุ่งหมายที่ได้
คาดหวังไวใ้นอนาคตต่อไป 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 

 
(1) สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนส ำคัญของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 

1) ด้ำนกำยภำพ 
1.1 ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลบึงโขงหลง      

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 (สุขาภิบาลบึงโขงหลงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ. 2536) และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 132 ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีพ้ืนที่รวม 13.20 ตารางกิโลเมตร   

สถานที่ตั้งอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 บ้านโนนสว่าง
เหนือ ต าบลบึงโขงหลง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยู่ในบริเวณส่วนราชการติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ของอ าเภอบึงกาฬ ระยะทางห่างจากตัวเมืองบึงกาฬ ประมาณ 97 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดกับเขต     เทศบาลต าบลบึงงาม 
ทิศใต ้   ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันออก  ติดกับเขต     องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 
ทิศตะวันตก    ติดกับเขต     เทศบาลต าบลบึงงาม และ อบต. โพธิ์หมากแข้ง 

1.2 สภำพภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด มีพ้ืนที่ติดกับอ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง ซึ่งได้ขึ้นชื่อเป็นแหล่งชุ่มน้ าติดอันดับโลก 1,098 มีล าน้ าห้วยทราย
ไหลผ่าน และเป็นเส้นแบ่งเขตต าบลบึงโขงหลงกับต าบลโพธิ์หมากแข้ง เทศบาลต าบลบึงโขงหลง อยู่ห่างจาก
แม่น้ าโขงระยะทาง 17 กิโลเมตร   

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ สภาพภูมิอากาศเป็นมรสุมท าให้มีฝนตกชุกในฤดูฝน ระหว่างปลาย
เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม มีฤดูหนาวช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยประมาณ 
22.01 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 134.01 มิลลิเมตร ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 32.28 องศาเซลเซียส 

1.4 ลักษณะกำรใช้ที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่
ท าการเกษตรรองลงมาใช้ส าหรับเป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการต่าง ๆ ที่ดินส่วนใหญ่เป็นเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นป่า เป็นที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน และท่ีสาธารณประโยชน์ ประชาชน
ได้เข้าครอบครองนานเกิน 10 ปี และเรียกร้องเอกสารสิทธิ์ ซึ่งที่ดินดังกล่าวไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสาร
สิทธิ์ได้ 

1.5 ลักษณะแหล่งน้ ำ /พื้นที่สำธำรณะ  มีพ้ืนที่ประมาณ  6,009  ไร่  ดังนี้ 
- มีล าห้วย    จ านวน  2 แห่ง 
- มีห้วย    จ านวน  6 แห่ง 
- มีหนองน้ า    จ านวน  3 แห่ง 
- มีอ่างเก็บน้ า    จ านวน  2 แห่ง 
- มีฝาย     จ าวน  2 แห่ง 
 



 

2) ด้ำนกำรเมือง /กำรปกครอง /กำรบริหำรงำน   
2.1 เขตกำรปกครอง โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลบึง   

โขงหลง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ต าบล ประกอบด้วย ต าบลบึงโขงหลง จ านวน 7 ชุมชน และต าบลโพธิ์
หมากแข้ง จ านวน 5 ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง พ้ืนที่และประชาชนเป็นเขตความรับผิดชอบ 

2.2 กำรเลือกตั้ง การแสดงออกทางการเมืองท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงแบ่งเขต
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 16 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลท้องถิ่นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,687 คน มีผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 2,332 คน มีบัตรดี 2,208  ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.68 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 23 ใบ คิดเป็นร้อยละ 
0.99  และมีบัตรเสีย 101 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.33  

2.3 กำรบริหำรงำน รูปแบบการบริหารงานเทศบาลมีฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี จ านวน 4 คน เป็นฝ่ายบริหาร ข้อมูล ณ 
ปัจจุบันของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ดังนี้ 

ฝ่ำยบริหำร  

ล ำดับที่  ชื่อ-สกุล  ต ำแหน่ง   วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
1. ร.ต.ท.วสันต์ ชัยลา  นายกเทศมนตรีฯ   28/03/2564  
2. นายคมกฤษ ภาษี  รองนายกเทศมนตรีฯ  01/06/2564 
3. นายทัตธยา ชนกชนีกุล รองนายกเทศมนตรีฯ  01/06/2564 
4. นางปราณีย์ ฤาเดข  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 01/06/2564 
5. นายพิบูลย์ จันทร์โคตร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 01/06/2564 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ 

ล ำดับที่  ชื่อ-สกุล  ต ำแหน่ง   วันที่ด ำรงต ำแหน่ง 
1. นายสุดใจ แสงโพธิ์  ประธานสภาเทศบาล  28/03/2564 
2. นายน้อย ลอมไธสง  รองประธานสภาเทศบาล  28/03/2564 
3. นางอวยพร ทานาม  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
4. นายสมร แพงโคตร  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
5. นายวัสส์อนันต์ วาดเสนะ สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
6. นายสุทน ไชยค า  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
7. นางวิรบูรณ์ ขันคุ้ม  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
8. นายพงศกร สิงห์สถิต  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
9. นายทรงพล เทพคันที  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564 
10. นายราชภูมิ ภูยี่หวา  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
11. นายวิลัย แสงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
12. นางทองค า แสงโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล  28/03/2564   
13. นายธรรมรัตน์ หลวงโภชน์ เลขานุการสภาเทศบาล  28/03/2564 
 
    
 



 

2.4 อัตรำก ำลังเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง บุคลากรฝ่ายประจ า ดังนี้ 

ล ำดับ หน่วยงำน พนักงำน
เทศบำลสำมัญ 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง 
ภำรกิจ 

ลูกจ้ำง 
ชั่วครำว 

รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการและสังคม 
กองยุทธศาสตร์ฯ 

7 
2 
1 
2 
9 
2 
2 

3 
2 
2 
- 
- 
- 
2 

5 
4 
3 
4 
18 
1 
1 

8 
1 
6 
10 
2 
2 
1 

23 
9 
12 
16 
29 
5 
6 

 รวม 25 9 36 30 100 

2.5 อำคำรสถำนที่ และเครื่องใช้ปฏิบัติงำน  ดังนี้ 
1. อาคารส านักงานเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จ านวน       2 หลัง 
2. โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  จ านวน      3 หลัง 
3. อาคารเก็บวัสดุ – อุปกรณ ์   จ านวน      2 หลัง 
4. โรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุทั่วไป  จ านวน      2 หลัง 
5. รถขนส่งเก็บขยะ    จ านวน       3   คัน 
6. รถยนต์ช่วยดับเพลิง    จ านวน      1 คัน 
7. รถยนต์ตรวจการ    จ านวน      1 คัน 
8. รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย    จ านวน      1 คัน 
10. รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์ 

3) ด้ำนประชำกร   
3.1 ประชำกรและชุมชน ปัจจุบันมีประชากรทั้งสิ้น 9,751 คน จ านวนครัวเรือน 3,378 

ครัวเรือน แยกเป็นประชากรชาย จ านวน 4,832 คน และประชากรหญิง จ านวน 4,919 คน ดังนี้ 
ต ำบลบึงโขงหลง    ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านดอนกลาง  หมู่ 1  417 456 873 237 
บ้านโนนสว่าง  หมู่ 2  323 317 640 217 
บ้านสระแก้ว  หมู่ 9  312 293 605 207 
บ้านโนนสว่างเหนือ หมู่ 11  501 488 989 593 
บ้านบึงโขงหลง  หมู่ 12  464 474 938 359 
บ้านสว่างพัฒนา  หมู่ 13  251 260 511 166 
บ้านทรายทอง  หมู่ 17  335 346 681 232 

รวมทั้งสิ้น   2,603 2,634 5,237 2,011 

ต ำบลโพธิ์หมำกแข้ง   ชำย หญิง รวม ครัวเรือน 
บ้านโพธิ์หมากแข้ง หมู่ 1  597 642 1,239 368 
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 2  544 523 1,067 313 



 

บ้านโนนสวรรค์  หมู่ 3  358 355 713 220 
บ้านดงสว่าง  หมู่ 6  409 454 863 274 
บ้านหนองสิม  หมู่ 9  321 311 632 192 

รวมทั้งสิ้น   2,229 2,285 4,514 1,367 

 (ฐำนข้อมูลของส ำนักทะเบียนรำษฎร์  ณ วันที่ 22 มิถุนำยน 2564) 

4) สภำพสังคม ชุมชนเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีลักษณะสังคมชนบทกึ่งเมือง ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ภาษาญ้อ และภาษาถ่ิน นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นเดียวกับ
ประชาชนในภาคอีสานของจังหวัดอ่ืน ๆ มีงานประเพณีที่ส าคัญ คือ การแข่งขันเรือยาว งานสงกรานต์ งานบุญบั้ง
ไฟ บุญมหาชาติ บุญเข้าพรรษา บุญข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญกฐินสามัคคี และลอยกระทง เป็นต้น   

4.1 ด้ำนกำรศึกษำ สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีทั้งโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
สถานศึกษาเอกชน ดังนี้ 

 

ล าดับที่ สถานศึกษา จ านวน 
(แห่ง) 

จ านวนห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

1 โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 26 950 
2 โรงเรียนประถมศึกษา 3 32 1,133 
3 โรงเรียนอนุบาล  1 1 89 
4 โรงเรียนอนุบาลเอกชน 3 22 647 
5 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล 1 1 70 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 5 127 
7 ห้องสมุดประชาชน 1 1 - 

4.2 สำธำรณสุข เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ ส าหรับ
การบริการประชาชน กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลอ าเภอบึงโขงหลงขนาด 30 เตียง      จ านวน      1   แห่ง 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    จ านวน     1   แห่ง 
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน         จ านวน      2   แห่ง 

4.3 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ มีศูนย์
ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอบึงโขงหลง โดยเทศบาลต าบลบึงโขงหลงบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลบึงโขงหลง        
มีเจ้าหน้าที่และเครื่องใช้ ดังนี้ 

  1. จ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)           5  คน 
  2. รถดับเพลิง    จ านวน  2 คัน 
  3. รถกระเช้า    จ านวน  1 คัน 
  4. รถกู้ภัย    จ านวน  1 คัน 

5. รถจักยานยนต์ตรวจการ  จ านวน  1 คัน 
6. รถยนต์ตรวจการ   จ านวน  1 คัน 



 

5) ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
5.1 ด้ำนคมนำคม การคมนาคมในเขตเทศบาล มีถนน ค .ส.ล. เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 

ประมาณร้อยละ 69 ของเส้นทางทั้งหมด ในเขตเทศบาลมีถนนสายหลักที่ติดต่อกับอ าเภอ จังหวัดอ่ืน ดังนี้ 
1. ทางหลวงแผ่นดินสายเซกา – เหล่าหลวง 
2. ทางหลวงชนบทสายโพธิ์หมากแข้ง – บัวโคก 
3. ทางหลวงชนบทสายบึงโขงหลง – บ้านต้อง 

5.2 กำรประปำ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีระบบประปา 2 ระบบ คือ การประปาส่วน
ภูมิภาค 1 แห่ง มีผู้ใช้น้ า จ านวน 2,800 หลังคาเรือน น้ าประปาที่ผลิตได้ 1,200 ลบ.ม./วัน และระบบประปา
หมู่บ้าน 4 แห่ง มีผู้ใช้น้ า จ านวน 500 หลังคาเรือน น้ าประปาที่ผลิตได้ 310.60  ลบ.ม./วัน 

5.3 กำรไฟฟ้ำ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงมีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
และมีไฟส่องสว่างตามถนนในเขตเทศบาลเกือบทุกสายหลัก 

6) สภำพเศรษฐกิจ   
6.1 ด้ำนกำรเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 80 อาชีพ

รองลงมาก็คือค้าขายและรับจ้างทั่วไป พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา ในส่วนพ้ืนที่ชุมชนจะมีอาคาร
บ้านเรือนประกอบธุรกิจการค้าขายปะปนกับอาคารที่พักอาศัย มีพ้ืนที่เกษตรกรรม ประมาณ 23,910  ไร่ 
ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ 1,800 ครัวเรือน สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญแยกได้ ดังนี้ 

 

ที ่ พืชเศรษฐกิจชุมชน พ้ืนที่ปลูก (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย ก.ก/ไร่/ปี จ านวนครัวเรือน 
1 ข้าว 12,387 390 1,042 
2 พืชสวน 10,553 200 659 
3 มันส าปะหลัง 760 1,520 68 
4 ไม้ผล 210 - 31 

 
6.2 กำรปศุสัตว์ สัตว์เลี้ยงทางเศรษฐกิจ มีผู้เลี้ยงจ านวน 38 ครัวเรือน คือ 

- กระบือ    จ านวน  20 ตัว 
- โค     จ านวน  216 ตัว 
- เป็ด     จ านวน  2,316 ตัว 
- ไก ่     จ านวน  5,591 ตัว 

6.3 กำรบริกำร มีสถานให้บริการส าหรับประชาชนในพื้นท่ี ดังนี้ 
- ร้านอาหาร    จ านวน  26 แห่ง 
- ร้านค้า     จ านวน  101 แห่ง 
- ปั้มน้ ามัน    จ านวน  3 แห่ง 
- โรงสีข้าว    จ านวน  11 แห่ง 

6.4 กำรอุตสำหกรรม /กำรพำณิชย์ และกลุ่มอำชีพ เทศบาลต าบลบึงโขงหลงไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเย็บผ้า กลุ่ม
จักสาน กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร   

7) ด้ำนศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม   



 

7.1 กำรนับถือศำสนำ เทศบาลต าบลบึงโขงหลง มีประชากร ร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ
และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ มีวัด / ศาสนสถาน จ านวน 8 แห่ง  

7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลบึงโขง
หลงได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และยังมีการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้
ยั่งยืนคู่ชุมชนสืบไป คือ 

  1. เดือนมกราคม  ขึ้นปีใหม่/ บุญข้าวจี่ 
      2. เดือนกุมภาพันธ์ บุญกองข้าว/ พิธีบวงสรวงศาลปู่ตา/ บุญประทาย 

ข้าวเปลือก/ ประเพณีนางเทียน/ บุญคูณลาน 
  3. เดือนมีนาคม  บุญมหาชาติ   
  4. เดือนเมษายน  สงกรานต์ 
  5. เดือนพฤษภาคม บุญบั้งไฟ 
  6. เดือนมิถุนายน  บุญเบิกบ้าน 
  7. เดือนกรกฎาคม เข้าพรรษา 
  8. เดือนสิงหาคม  ข้าวประดับดิน 
  9. เดือนกันยายน  ข้าวสาร์ท 
  10. เดือนตุลาคม  ออกพรรษา/ กฐิน 
  11. เดือนพฤศจิกายน แข่งเรือยาว/ ลอยกระทง 
  12. เดือนธันวาคม บุญประทายข้าวเปลือก 

7.3 ภูมิปัญหำท้องถิ่น ภำษำท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง ส่วนใหญ่ใช้
ภาษาญ้อ และภาษาถิ่น นับถือศาสนาพุทธ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีกลุ่มทอ
ผ้า และกลุ่มจักสาน เช่นเดียวกับประชาชนในภาคอีสาน 

8) ทรัพยำกรธรรมชำติ ส าหรับประชาชนในพื้นท่ีมีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 3 แห่ง คือ 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่คาบ

เกี่ยวกับเขตอ าเภอเซกา ใช้ประโยชน์ส าหรับการท าประมง ท าการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์
สัตว์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ 

- หนองสิมเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กใช้ส าหรับท าการเกษตรและบริโภคในครัวเรือน 
- ล าห้วยทรายเป็นล าห้วยขนาดเล็กกว้าง ประมาณ 10 เมตร ทอดยาวเป็นแนวเขตระหว่าง

ต าบลบึงโขงหลงและต าบลโพธิ์หมากแข้ง ความยาวของล าห้วยประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้น้ า
ในการเกษตร และประมงในครัวเรือนและแหล่งน้ าอ่ืน ๆ เช่น หนองบัว หนองกุ้ง หนองยาว 
ล าห้วยน้ าพ่น ล าห้วยค า ล าห้วยกลอง ล าห้วยโปร่ง ล าห้วยหนองฮ้าง เป็นต้น 

9) ด้ำนกำรท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ อ่างเก็บน้ าบึงโขงหลง เป็นบึงน้ าจืดขนาดใหญ่ 
มีพ้ืนที่โดยประมาณ 11 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,064 ไร่ มีพ้ืนที่ติดต่อกับเทศบาลต าบลบึงงาม และพ้ืนที่
บางส่วนของอ าเภอเซกา เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้กรมชลประทาน 
พิจารณาโครงการเก็บน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง แล้วได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523  

- บึงโขงหลงประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อ พ.ศ. 2525 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ า พืชน้ า นกนานาชนิดมากกว่า 100 ชนิด  
- บึงโขงหลงได้ข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก 
- บึงโขงหลงเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน มีทัศนียภาพที่งดงามตามธรรมชาติ  



 

ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
(1) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหำภำค 

1) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
  ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไป         
สู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันเป็นยุทธศาสตร์
ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์    

1. ด้านความมั่นคง  
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

วิสัยทัศน์  

  วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว            
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น      
มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี 
  ควำมม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  และมี
ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการพื้นที่ที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคม มีความปรองดอง
และความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี  ความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  



 

  ควำมม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศ มีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด ภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  ควำมยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม   
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ         
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
  1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
  2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
   3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
  4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
  5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  
  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนา กลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ 



 

ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม 
และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  
  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ  
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและ
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก ่ 
 (3) “ต่อยอดอดีต”โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี        
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้าน
อ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม ่ 
 (4) “ปรับปัจจุบัน”เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
 (5) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต          
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกั บการ 
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ใน
คราวเดียวกัน  
  3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ มีเป้าหมาย การ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิด ที่ถูกต้อง         
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
  4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  มาร่วม



 

ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจาย อ านาจและ
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดย
รัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม และท่ัวถึง  
  5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความ
ยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
  6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใน
การก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิด
กว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้อง
มีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความ
เหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ  
 ยุทธศาสตร์ชาติ จะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ  
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์  
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ 
คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  

ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ  
  1. สำระของยุทธศำสตร์ชำติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด  



 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
  2. ระบบและกฎหมำย มีกฎหมำยรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ 
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี  
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี ระบบ
การติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
  3. กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์การน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการ  ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  SDGs คือ หลังจากเป้าหมายการ
พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals –MDGs)  ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น องค์การสหประชาชาติ จึงจัดท าเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญ
อยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลกร้อน และสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้าง
หลัง” คาดว่าจะท าส าเร็จได้ภายในปี 2030 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการ
พัฒนาที่ตอบสนองความ ต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการ
ของคนรุ่นหลัง (Brundtland Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (economic growth) ความครอบคลุมทางสังคม (social inclusion) และการ 
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (environmental protection) และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 
70 เมือ่วันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก สหประชาชาติ
รวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมาย การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets) 
ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ได้แก ่ 
  1. กำรพัฒนำคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย 
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  2. สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป  
  3. เศรษฐกิจและควำมม่ังคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและ 
สอดคล้องกับธรรมชาติ  
  4. สันติภำพและควำมยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข 
และไม่แบ่งแยก  
  5. ควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำ (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการ
ขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 



 

ยุทธศำสตร์ชำติ เรื่องเป้าหมาย SDGs กับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องแผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีความเชื่อมโยงกันจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่กล่าวถึงตอนต้น ชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายระยะยาว มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืนส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จะเป็นแผนที่เชื่อมโยงถ่ายโยงจากยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายระยะยาว มาสู่แผนด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาทุกระยะ 5 ปี สิ่งที่ต้องเน้นย้ า คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
ต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติ ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดท า ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เขียนไว้
ชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ อยู่ในมาตราที่ 65 วรรคสอง คือ “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องมีการ
มีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย”  

2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 ได้น้อมน าหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน ( Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับ
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564          
มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศำสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 
    และยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
    ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศำสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) (ฉบับร่ำง) เป็นแผน
ระดับชาติอีกฉบับที่ครอบคลุมทุกมิติอย่างรอบด้าน (Comprehensive Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ เป็นแผนหลักเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ 
รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน การพัฒนาประเทศภายใต้
กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน 



 

โดยจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของมิติการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก 
เพ่ือมุ่งหมายให้การบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาแต่ละมิติ  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570)  

เป็นสิ่งท่ีต้องท ำ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ดังนี้ 
1. เศรษฐกิจมูลค่ำสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 

และหมุดหมาย ดังนี้  
  หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
   - มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง  
   - เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย  
   - มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสม อาทิ แหล่งน้ า  และ
     ระบบโลจิสติกส์  
   - เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 40  
  หมุดหมำยที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่เน้น คุณค่าและความยั่งยืน  
   - มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า และความยั่งยืน  
   - มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักเที่ยว
              เที่ยวคุณภาพ  
   - รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย 
  หมุดหมำยที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  
   - มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะแรงงาน อย่างต่อเนื่อง  
   - ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้น และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า        
     ทีเ่พียงพอ และครอบคลุม  
   - มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 
  หมุดหมำย 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
   - มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม 
     และการส่งเสริมสุขภาวะ 
    - ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง  
   - ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและ 
                                 เหมาะสมต่อผู้รับบริการจากท้ังในและต่างประเทศ  
  หมุดหมำยที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
     ของภูมิภาค  
   - กฎระเบียบ กระบวนการนาเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ              
     ส่งเสริมศักยภาพ เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์  
   - โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ 
     ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล  
  หมุดหมำยที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน 
   - เทคโนโลยีความรู้และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการ 
     พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



 

   - มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 
   - มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

2. สังคมแห่งโอกำสและควำมเสมอภำค  
  หมุดหมำยที่ 7 ไทยมSีMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และส ามารถแข่งขันได ้ 
   - การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้าระหว่าง SMEs และธุรกิจ
     ขนาดใหญ่  
   - SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
   - SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
   - วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  
  หมุดหมำยที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลัก ของภูมิภาคที่มีความเจริญ ทางเศรษฐกิจ ทันสมัย
     และน่าอยู่  
   - ความเหลื่อมล้าเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการ
     พัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท  
   - พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพื้นฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ 
     เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม        
   - อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  
  หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน มีความคุ้มครองทาง 
     สังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม  
   - คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือ แบบมุ่งเป้า และฐานข้อมูลที่สามารถ
     ระบุคนจน และปัญหา  
   - นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริม การกระจายรายได ้ 
   - ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง  
   - เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษา ในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ  
   - ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม  

3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน  
  หมุดหมำยที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
   - ขยะและน้ าเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  
   - พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก ส าหรับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  
   - ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าได้รับการ 
     สนับสนุนทั้งในด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค 
  หมุดหมำยที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
                        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ      
   - พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง   
   - ป่าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์      
   - ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและ 

  ศักยภาพที่สูงขึ้น        
  - เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่ง 



 

             ของการวางแผนพัฒนาพ้ืนที ่      
  - ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ  

4. ปัจจัยสนับสนุนกำรพลิกโฉมประเทศ  
  หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ 
               พัฒนาแห่งอนาคต  
   - ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญ และเอ้ือต่อการสร้างสังคม
      แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   - สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย  
   - กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัยได้มาตรฐาน    
   - นโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้สังคมสูงวัยมีความชัดเจน และระบบฐานข้อมูล 
     การจัดการกาลังคนมีประสิทธิภาพ      
   - สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง      
   - ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ       
   - โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการคลัง   
   - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็ม
     รูปแบบ  
   - กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
   - ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ  

3) แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
1. แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการเจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วย
ขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน  คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่ม
แม่น้ าโขง”  

 วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดินให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพการด ารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 



 

 - เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง  
พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
 - เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
 - เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
 - เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ า
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 เป้ำหมำย  
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ

ภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

อย่างยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ  

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓  สร้างความเขม้แข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

 2. แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 
   (หนองคำย หนองบัวล ำภู เลย อุดรธำนี และ บึงกำฬ) 

  วิสัยทัศน์  

“ เกษตรอุตสำหกรรมชั้นน ำ ศูนย์กลำงกำรค้ำและโลจิสติกส์ กำรท่องเที่ยว 
มำตรฐำนสำกล ชุมชนน่ำอยู่อย่ำงย่ังยืน” 

  เป้ำหมำยกำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัด  
   (1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
   (2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน 
             และการท่องเที่ยว  
   (3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   (4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

  ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด  
   (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด  
   (2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
 



 

   (3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 
    (4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    (5) รายได้จากการท่องเที่ยว  
   (6) ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
   (7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ  
   (8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  
   (9) ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI)  

  ประเด็นกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศำสตร์)  
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1   เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจ 

ในพ้ืนที ่ 
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2   การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง  
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3   การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

ในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม  
 ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4   การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3. แผนพัฒนำจังหวัด ปี พ.ศ. 2561-2565 รอบปี พ.ศ. 2564 
จังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 2561 - 2565 รอบปี พ.ศ. 

2564 มาตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2562 ผลจากการวิเคราะห์ /ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายใน 
และสภาวะแวดล้อมภายนอก ผนวกกับข้อมูลระดับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ในระดับ
พ้ืนที่ และภูมิภาคแล้ว จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนด (ร่าง) กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 
2561-2565 รอบปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 

      “ศูนย์กลำงยำงพำรำ กำรเกษตรก้ำวหน้ำ กำรค้ำอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิต 
 ลุ่มน้ ำโขง” 

 พันธกิจ  
1. พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม 

เทคโนโลยีให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง  
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ  

เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถี

ชีวิตลุ่มน้ าโขง  
   4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน  
 

 เป้ำประสงค์ 
    เพ่ิมรายได้จากยางพารา ภาคการเกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
 

 กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
 



 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตยำงพำรำครบวงจรและพัฒนำระบบ  
    เกษตรกรรมย่ังยืน  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการผลิตยางพารา และการเกษตรกรรม 
ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหาร
จัดการด้านการตลาด  

2. การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการแปรรูป ยางพารา
และสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร 

3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
4. การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 

     1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เพื่อรอง 
     รับการเจริญเติบโต ของเมืองและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน  

     2. บูรณาการความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
                  อนุภาคลุ่มน้ าโขง  
     3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     4. การพัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการด้านสินค้าการบริการ และ
        การตลาด  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ 
    สิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน  
    1. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 
        เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว  
    2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
             อย่างยั่งยืน  
    3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
    4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
        เพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยววิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง  
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคน สังคม และควำมม่ันคงสู่สังคมสงบสุข  
    1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา  
        แรงงาน สาธารณสุข สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
    2. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การบูรณาการ 
       บริหารจัดการ พ้ืนที่ชายแดนและการปูองกันปราบปรามภัยคุกคาม 
            ด้านความมั่นคง  
    3. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
    1. การเสริมสร้างกลไกและพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการบ้านพื้นที่ที่ดี  
    2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการบริการประชาชนด้วยระบบ 
             ดิจิทัล และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 



 

 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกำฬ 

 วิสัยทัศน์    
“ท้องถิ่นน่ำอยู่ กำรท่องเที่ยวก้ำวหน้ำ ประชำชนอยู่ดี มีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน” 

 พันธกิจ   
พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งระบบสาธารณูปโภค   

ระบบสาธารณูปการพลังงานทดแทนและการผังเมืองให้ได้มาตรฐานมี
ประสิทธภิาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมการสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและ 
ชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พันธกิจที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 4  พัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาธารณสุขตลอดจน 
อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบติดตามประเมินผลเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  

และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน   
   ยุทธศำสตร์ที่ 3   การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
             ยุทธศำสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข  
     ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา 

ของท้องถิ่น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

 แผนงำนกำรพัฒนำ มี 12 แผนงำน ดังนี้ 
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป   

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   3. แผนงานการศึกษา   

4. แผนงานสาธารณสุข   
   5. แผนงานสังคมสงเคราะห์   

6. แผนงานเคหะและชุมชน    
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

   9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 

10. แผนงานการเกษตร 
   11. แผนงานการพานิชย์   

12. แผนงานงบกลาง 

(2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 

1) วิสัยทัศน์   
  "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนำแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำด้วยหลักธรรมมำภิบำล" 

 พันธกิจ  

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ พลังงานทดแทน การผัง 
เมืองให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมเกษตร สร้างรายได้ ตลาดสดการค้า และพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว  
และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม และดูแลความสงบเรียบร้อย  
เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และ 
สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณสุข 
มูลฐาน ตลอดจนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ พร้อมทั้งปรับปรุง 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน  

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

            2.1 แผนงานการเกษตร 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานงบกลาง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         ยุทธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 



 

4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานสาธารณสุข 

 ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ 
  ท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศึกษา    
             6.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 ยุทธศำสตร์ที่  7  กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
7.2 แผนงานการศึกษา 
7.3 แผนงานสาธารณสุข 
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

3) เป้ำประสงค์ (Goals)  
(1) ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซมถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย และการพัฒนาการ  

คมนาคมและการขนส่งภายในท้องถิ่นให้มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค  
(2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และ 

มาตรฐาน  
(3) พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยการศึกษาท่ี 

มีคุณภาพ  
(4) ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ การอนุรักษ์หรือสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  
(5) พัฒนางานรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกัน การ

ระงับอัคคีภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น  
(6) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
(7) ส่งเสริมการบริการด้านสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคมให้ตอบสนองต่อปัญหา  

ความต้องการของประชาชน  
(8) พัฒนากลุ่มอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  
(9) พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่มี

คุณภาพแก่ประชาชน  
(10) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(11) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  
(12) ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม จัดการ

โดยคนในชุมชนท้องถิ่น  
(13) ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน และการพาณิชยกรรม 



 

4) ตัวช้ีวัด  
(1) ร้อยละของการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน   
(2) ร้อยละของระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนา  
(3) ร้อยละของเด็กก่อนระดับวัยเรียน/ประถมศึกษาที่ได้รับบริการด้านการศึกษาของท้องถิ่น 
(4) จ านวนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(5) จ านวนกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นท่ีได้รับการส่งเสริมการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(6) ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(7) ร้อยละของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนลดลง  
(8) ร้อยละประชาชนที่มีการข้องเก่ียวกับติดยาเสพติดท่ีลดลง  
(9) ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดต่อที่ลดลง  
(10) รอ้ยละของประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขของท้องถิ่น  
(11) ร้อยละของผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้าน สวัสดิการ

สังคม หรือการสังคมสงเคราะห์ 
(12) ร้อยละประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ  
(13) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ  
(14) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการบริการสาธารณะของ

ท้องถิ่น  
(15) ร้อยละประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาของท้องถิ่น  
(16) ร้อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง  
(17) ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อม  
(18) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(19) ร้อยละของประชาชนมาจับจ่ายตลาดสดเทศบาลน่าซื้อที่มีความสะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย อาหารที่ปลอดภัย และถูกสุขาภิบาล 

5) ค่ำเป้ำหมำย  
1. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  และ

ปลอดภัย  
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ  

ศาสนา และวัฒนธรรม  
4. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
5. ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน  

จากสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง  
7. ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  
8. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  

ประชาชนมีอาชีพ รายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้  



 

9. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
10.ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
11.ปริมาณขยะตกค้างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ  

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
12.ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สังคม วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยจัดการของ

ชุมชน  
13. เกิดการลงทุนและการพาณิชยกรรมตลาดสดเทศบาลน่าซื้อ โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน 

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

6) กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน  
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  เช่น 

ไฟฟ้า น้ าประปา 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหาร  จัดการ

น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในท้องถิ่น  
1.4 กลยุทธ์การพัฒนาและควบคุมการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการวางผังเมืองรวมอย่างเป็น

ระบบ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาบริการสาธารณสุขของท้องถิ่น สนับสนุนการดูแลป้องกัน การรักษา
โรคให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์  

2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสร้างที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  

2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ
สตรี ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่  
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

3.1 กลยุทธ์การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยส่วนรวม และโดยตรงในกรณีฉุกเฉินหรือจากสาธารณภัยต่าง ๆ 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง สมานฉันท์ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้าง 

สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมเรื่องตลาดชุมชน ตลาดประชารัฐ การพาณิชย์ โรงฆ่าสัตว์ ของเทศบาล

ให้ได้มาตรฐาน ตามหลักอนามัยและสุขาภิบาล 
4.3 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าตลาด OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ทั้งการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 



 

4.4 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

5.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ก าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

6.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และมี
คุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม  

6.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

6.3 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา และนันทนาการทุกระดับ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

7.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล และจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

7.2 กลยุทธ์สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน และงบประมาณ 

7.3 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรม  และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท้องถิ่น  

7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning)  
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะด ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน
เกษตรกรรม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำด้วยหลักธรรมมำภิบำล"     



 
8) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศำสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา    
ภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่  2 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ที ่3 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

  
ยุทธศาสตร์ที ่2 

  
ยุทธศาสตร์ที ่3 

  
ยุทธศาสตร์ที ่4 
  

 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
  

 

ยุทธศำสตร์พัฒนำ 
ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่5 

  
ยุทธศาสตร์ที ่3 

  
ยุทธศาสตร์ที ่2 

  
ยุทธศาสตร์ที ่1 

  

ยุทธศำสตร์พัฒนำของ 
เทตบำลบึงโขงหลง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 

  
ยุทธศาสตร์ที ่2 

  
ยุทธศาสตร์ที ่3 

  
ยุทธศาสตร์ที ่4 

  

ยุทธศาสตร์ที ่5 

  
ยุทธศาสตร์ที ่6 
  

 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
  

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 

  

 ยุทธศาสตร์ที ่4 
 



 
9) แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศำสตร ์

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

แผนงำน 

"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมมาภบิาล" 

1.1การพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่ง 
1.2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.3 การพัฒนาระบบชลประทาน 
1.4 การพัฒนาและควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร 

2.1 การพัฒนาบริการ
สาธารณสุข 
2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคมและ
สังคม สงเคราะห์ การ
พัฒนา 
2.3 ส่งเสริมการสร้าง
งานและสร้างอาชีพ 
 2.4 ส่งเสริมพัฒนา
เศรษฐกิจตามปรัชญา
เศรษฐกิจ 

3.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัด
ระเบียบชุมชน 
3.2 การพัฒนาส่งเสริม
การปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ความ
ปรองดอง สมานฉันท์ 

4.1 การพัฒนาการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬา 
4.2 ส่งเสริมเรื่องตลาด
ชุมชน ตลาดประชารัฐ 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุน
สินค้าตลาด OTOP  
4.4 ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มออม
ทรัพย ์

5.1 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2 ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม สังคม 

6.1 การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน จัดการศึกษา 
6.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปะวัฒนธรรม 
6.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านกีฬา 

 

 1.1 แผนงาน 
อุตส าหกรรมและ
การโยธา 
1.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

2.1 แผนงานการเกษตร        
2.2 แผนงานสาธารณสุข  
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์                
2.4 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน            
2.5 แผนงานงบกลาง 

3.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน               

4.1 แผนงานการ
พาณิชย์            
4.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน          
4.3 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

5.1 แผนงานเคหะ 
และชุมชน            
5.2 แผนงาน
สาธารณสุข        

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป                        
7.2 แผนงานการศึกษา          
7.3 แผนงานสาธารณสุข      
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน                       
7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์                  
7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา                                      

 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินการตามแนวทาง
นโยบาย 
7.2 สร้างระบบบริหาร
จัดการท่ีดี 
7.3 การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 

6.1 แผนงาน
การศึกษา            
6.2 แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

ย1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ย2 ด้านการเกษตร 
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ย3 ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

ย4 ด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม 
การท่องเที่ยว และ
กีฬา 

ย5 ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

ย6 ด้านการศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

ย7 ด้านระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

 

 

(1) ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ถนนให้มีความสะดวกปลอดภัย  
(2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

(6) ส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  
(7) ส่งเสริมการบริการ
ด้านสังคมสงเคราะห์
และงานสวัสดิการ
สังคม 
(8) พัฒนากลุ่มอาชีพ 
และเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ 

(5) พัฒนางานรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

(13) ส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุน และการพาณิชยก
รรม 

(11) พัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอัน
พึงปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน  
(12) ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเท่ียวแบบ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม 
จัดการโดยคนในชุมชน
ท้องถ่ิน 

(4) ส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ การ
อนุรักษ์หรือสืบสาน 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

(9) พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และการ
ให้บริการสาธารณะท่ีมี
คุณภาพแก่ประชาชน 
(10) สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

แบบ ยท.02 



 
(3) กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12, แผนพัฒนาภาค, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, และแผนพัฒนาจังหวัด การจัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรขององค์กร          
โดยก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายขององค์กร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใดจ าเป็นต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งอาศัยกระบวนการในการ
วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดทิศทางในการพัฒนาเพ่ือให้การบริหารจัดสรร
ทรัพยากร ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนความสามารถที่จะ
น าไปสู่การพัฒนาพ้ืนทีข่องเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

3.2 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ของเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและ

ความสามารถภายในเทศบาลทุกๆ ด้าน เพ่ือที่ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของเทศบาล แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูล
เพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือมีระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง 
ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) 
รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของเทศบาล เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้
ด้วย 

S = Strengths (จุดแข็ง) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของเทศบาลที่เป็นข้อได้เปรียบ
หรือจุดเด่นของเทศบาลที่เทศบาลควรน ามาใช้ในการพัฒนาได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของเทศบาล ได้แก่    

1. บึงโขงหลงได้ข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก 
2. เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจดี มียางพาราเป็นฐานเดิมเป็นส าคัญ สามารถรองรับการผลิตการ

แปรรูปการส่งออก 
                    3. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงพุทธสถาน สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 

4. มีศักยภาพด้านการลงทุนเพราะอยู่ในเส้นทางเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน บึงกาฬเป็นพ้ืนที่ที่
ติดชายแดน มีด่านสากล อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับ
กลุ่มประเทศอาเซียน และจีนตอนใต้ มีระยะทางไม่ไกลมาก ลดต้นทุนการขนส่งในการ
ส่งเสริมการส่งออกตามเส้นทางในเขต สปป. ลาว    

  5. เป็นพ้ืนที่ที่มีสังคมเอ้ืออาทร มีสังคมแบบดั้งเดิม 
6. มีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหนว่ยงานราชการเพราะระยะทางลดลง 
7. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จารีต ประเพณีตามเชื้อสาย 

  8. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว ท าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  9. เป็นพ้ืนที่ที่มีพระอริยะสงฆ์ท่ีประชาชนให้ความเลื่อมใสและศรัทธา 
  10. เป็นพื้นที่ท่ีมีพันธุ์พืชและสัตว์ป่าที่หายาก มีสภาพแวดล้อมดีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 



 
  11. พ้ืนที่ตั้งในบึงโขงหลง เป็นแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์สามารถพัฒนาเพ่ือการเกษตร          
        และอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 
  12. เป็นพื้นที่ท่ีมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 

W = Weanesses (จุดอ่อน) เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบ
ของเทศบาลที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ได้แก่ 

1. การคมนาคมอยู่ระหว่างการปรับปรุง ระบบขนส่งคมนาคมเชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียงและ
ภายในจังหวัดยังไม่มีความสะดวก ถนนแคบ ความปลอดภัยทางถนน และระบบขนส่ง
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด 

2. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของเกษตรกรยังไม่ครอบคลุม (โฉนดที่ดิน น.ส.3 เอกสารสิทธิ  
นอกเหนือจาก ส.ป.ก. 4-01) 

3. ขาดระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (น้ ายางพาราบนถนน,น้ าเสีย , กลิ่นเหม็นและ
มลพิษจากโรงงานยางพารา) 

4. มีความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิตของเกษตรกร 
5. ปัญหาการควบคุม ป้องกันโรค ยังไม่ครอบคลุมและมีคุณภาพ 
6. มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเพ่ิมมากขึ้น 
7. เกษตรกรส่วนใหญ่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากเกินไป 
8. ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ 
9. สภาพดินมีความเสื่อมโทรมเพราะมีการใช้สารเคมีจ านวนมาก อีกท้ังยังท าให้ต้นทุนทางการ                

ผลิตสูงและมีผลต่อสภาพแวดล้อมรวมทั้งสุขอนามัย 
10. มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
11. ขาดสนามกีฬากลางที่ได้มาตรฐาน 
12. มีสถานบันเทิงซึ่งเป็นแหล่งยั่วยุท าให้เกิดปัญหาทางสังคมจ านวนมาก 
13.  โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พร้อมเพ่ือรองรับการพัฒนาเมือง และขาดระบบบริหารจัดการด้านผังเมือง 
14. ระบบชลประทานไม่เพียงพอ และขาดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
15. อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และการบริหารราชการของประเทศ       

        ระยะทาง 751 กิโลเมตร การเดินทางใช้เวลานาน ไม่จูงใจในการลงทุนและการท่องเที่ยว 
16. การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านยังใช้แพขนานยนต์ ล่าช้าไม่สะดวก 
17.  ความไม่พร้อมของประชาชน องค์กรภาคราชการ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่ตอบสนองการพัฒนา

รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และความเข้มแข็งขององค์กร 
18. ขาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าด้านการเกษตรแบบครบวงจร 
19. การบุกรุกที่สาธารณะ 
20. ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ 
21. สินค้าอุปโภค - บริโภค มีราคาแพงยังขาดการควบคุมราคาสินค้า ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้

มีรายได้น้อย รายรับไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมถึงราคา
ค่าท่ีดินที่สูง 

 
 
 



 
2. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลนั้น 

สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานของเทศบาลที่ได้รับผลกระทบจาก สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้ หนังสือของ
ประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความ
เชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี เป็นสภาวะของการแข่งขัน มีอยู่เป็นระยะ เพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลถึงความต้องการของ ผู้บริโภค ทัศนคติ
ของพนักงาน ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามความเปลี่ยนแปลงด้วย 

O = Opportunity (โอกำส) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
เทศบาล เป็นการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี ได้แก่ 

1. มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ของจังหวัด 

2. การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
3. การท าอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเป็นที่รองรับการพัฒนาด้านการเกษตรอุตสาหกรรม      

และการจ้างงาน 
4. ความก้าวหน้าทาง IT 
5. ประเทศเพ่ือนบ้านมีบริบททางสังคม วัฒนธรรม และภาษาที่ใกล้เคียงกัน ท าให้สะดวกในการสื่อสาร 
6. นโยบายของรัฐบาล จัดสรรงบประมาณลงสู่เศรษฐกิจรากฐานผ่านโครงการต่าง ๆ 

เพ่ิมก าลังซื้อ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
7. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ตลาดสินค้าใหญ่ข้ึน และการซื้อขายมากขึ้น 
8. ความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก 
9. มีพฤติกรรมนิยมบริโภคสินค้าไทยจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. มีนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการศึกษา สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดในการ
      พัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

T = Threats (อุปสรรค) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อการด าเนินงานของเทศบาล 
สภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และการแข่งขัน เป็นต้น ซึ่งส่งผลลบ
ต่อการด าเนินงานของเทศบาล ได้แก่ 

1. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ติดแนวชายแดนที่ยาวมาก จึงเป็นจุด
น าเข้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 

2. สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดพืชเศรษฐกิจเสียหาย 
3. กระแสนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ 
4. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 การแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากสินค้าใน

กลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียนบวกสามโดยเฉพาะจีน ที่มีต้นทุนต่ ากว่าจะแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดสินค้าไทยมากขึ้น ขาดความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 

5. การลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย 
6. วิกฤติเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค และประเทศ 
7. ปัญหาสุขภาวะ (โรคติดต่อ)  
8. การเคลื่อนย้ายสินค้าไม่ได้คุณภาพ มาตรฐานจากต่างประเทศ 



 
ส่วนที่  3 

กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
 

(1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงาน 
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง กองช่าง 

2 ด้านการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

บริการชุมชน
และสังคม 
การ
ด าเนินการ
อ่ืน 

แผนงานการเกษตร         
แผนงานสาธารณสุข   
แผนงานสังคมสงเคราะห์                
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน         
แผนงานงบกลาง 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัดเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด 

3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน               

 

ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล 

4 ด้านการวาง
แผนการส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรม การ
ท่องเที่ยว และกีฬา 

การเศรษฐกิจ 
บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการพาณิชย์           
แผนงานเคหะและชุมชน         
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

5 ด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานเคหะ และ
ชุมชน             
แผนงานสาธารณสุข        

 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

6 ด้านการศึกษา 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา            
แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

 

กองการศึกษา กองการศึกษา 



 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

7 ด้านระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชน
และสังคม 
การเศรษฐกิจ 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป                        
แผนงานการศึกษา     
แผนงานสาธารณสุข   
แผนงานเคหะและชุมชน                       
แผนงานสังคมสงเคราะห์                  
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา                                      

 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคม 
กองช่าง 

ส านักปลัดเทศบาล 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการและ
สังคม 
กองช่าง 

 



 

2) บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 

 

โครงกำร 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

                        

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 38 18,340,960 55 28,152,677 138 66,497,830 150 86,395,782 31 10,874,785 412 210,262,034 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10 9,000,000 4 400,000 14 2,000,000 18 4,250,000 3 210,000 49 15,860,000 

รวม 48 27,340,960 59 28,552,677 152 68,497,830 168 90,645,782 34 11,084,785 461 226,122,034 
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

                        

2.1 แผนงานการเกษตร 4 275,000 4 275,000 6 875,000 4 275,000 4 275,000 22 1,975,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 12 720,000 12 720,000 12 720,000 13 820,000 13 820,000 62 3,800,000 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 3 70,000 15 350,000 

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 12 310,000 13 410,000 12 310,000 12 310,000 13 320,000 62 1,660,000 

2.5 แผนงานงบกลาง     6 15,348,000 6 15,348,000 6 15,348,000 6 15,348,000 6 15,348,000 30 76,740,000 

รวม 37 16,723,000 38 16,823,000 39 17,323,000 38 16,823,000 39 16,833,000 191 84,525,000 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

                        

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 11 580,000 11 580,000 11 580,000 12 630,000 14 1,590,000 59 3,960,000 

รวม 11 580,000 11 580,000 11 580,000 12 630,000 14 1,590,000 59 3,960,000 



 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำง
แผนกำรส่งเสริม กำรลงทุนพำนชิย 
กรรม กำรท่องเท่ียว และกีฬำ 

                        

4.1 แผนงานการพาณิชย ์ 4 810,000 5 2,410,000 4 410,000 5 510,000 5 510,000 23 4,650,000 

รวม 4 810,000 5 2,410,000 4 410,000 5 510,000 5 510,000 23 4,650,000 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

                        

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 1,050,000 10 1,100,000 11 1,300,000 11 1,150,000 10 1,100,000 51 5,700,000 

รวม 9 1,050,000 10 1,100,000 11 1,300,000 11 1,150,000 10 1,100,000 51 5,700,000 
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปญัญำท้องถิ่น 

                        

6.1 แผนงานการศึกษา 39 14,233,100 39 14,233,100 39 14,223,100 39 14,223,100 39 14,233,100 195 71,145,500 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

15 1,305,000 15 1,305,000 15 1,305,000 15 1,305,000 15 1,320,000 75 6,540,000 

รวม 54 15,538,100 54 15,538,100 54 15,528,100 54 15,528,100 54 1,320,000 216 63,452,400 

             

 



 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรท่ีดี 

                        

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 33 2,281,000 33 2,271,000 34 2,301,000 34 2,301,000 34 2,301,000 168 11,455,000 

7.2 แผนงานการศึกษา 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 10 1,150,000 

7.3 แผนงานสาธารณสุข 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 

7.4 เคหะและชุมชน 1 30000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 2 230,000 10 1,150,000 

7.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4 630,000 4 630,000 6 7,630,000 4 630,000 4 630,000 22 10,150,000 

รวม 43 3,601,000 43 3,591,000 46 10,621,000 44 3,621,000 44 3,621,000 220 25,055,000 

รวมท้ังสิ้น 206 65,643,060 220 68,594,777 317 114,259,930 332 128,907,882 200 36,058,785 1,221 413,464,434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

                        

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 38 18,340,960 55 28,152,677 138 66,497,830 150 86,395,782 31 10,874,785 412 210,262,034 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10 9,000,000 4 400,000 14 2,000,000 18 4,250,000 3 210,000 49 15,860,000 

รวม 48 27,340,960 59 28,552,677 152 68,497,830 168 90,645,782 34 11,084,785 461 226,122,034 
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและพัฒนำคุณภำพชีวิต 

                        

2.1 แผนงานการเกษตร 4 275,000 6 875,000 6 875,000 4 275,000 4 275,000 24 2,575,000 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000 

2.4 แผนงานสร้างความเขม้แข็ง 6 190,000 7 290,000 6 190,000 6 190,000 7 200,000 32 1,060,000 

รวม 12 16,723,000 15 1,225,000 14 1,125,000 12 525,000 13 535,000 66 20,133,000 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

                        

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 7 1,400,000 23 2,960,000 

รวม 4 390,000 4 390,000 4 390,000 4 390,000 7 1,400,000 23 2,960,000 

 
    

 
 
 

       



 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง 
 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำง
แผนกำรส่งเสริม กำรลงทุนพำนชิยก
รรม  กำรท่องเท่ียว และกีฬำ 

                        

4.1 แผนงานการพาณิชย ์ 2 11,000 2 11,000 2 11,000 2 110,000 2 11,000 10 154,000 

รวม 2 11,000 2 11,000 2 11,000 2 110,000 2 11,000 10 154,000 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

                        

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 25 2,350,000 

รวม 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 5 470,000 25 2,350,000 
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปญัญำท้องถิ่น 

                        

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 50 5,175,000 

รวม 10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 10 1,035,000 40 5,175,000 

รวมท้ังสิ้น 81 45,969,960 95 31,683,677 187 71,528,830 201 93,175,782 71 14,535,785 625 256,894,034 

             
 
 



 
บัญชีสรุปโครงกำรแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 

ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกำฬ 

 

โครงกำร 

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

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

                        

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 7,200,000 2 7,200,000 2 7,200,000 2 7,200,000 2 7,200,000 10 36,000,000 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 30,600,000 3 30,600,000 3 30,600,000 3 30,600,000 3 30,600,000 15 153,000,000 

รวม 5 37,800,000 5 37,800,000 5 37,800,000 5 37,800,000 5 37,800,000 25 189,000,000 
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำง
แผนกำรส่งเสริม กำรลงทุนพำนชิยก
รรม กำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

                        

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 14,360,980 3 10,000,000 3 9,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 13 37,360,980 

รวม 5 14,360,980 3 10,000,000 3 9,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 13 37,360,980 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

            

5.1 เคหะและชุมชน 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 12,000,000 

รวม 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 12,000,000 

รวมท้ังสิ้น 11 54,560,980 9 49,400,000 9 49,200,000 7 42,200,000 7 42,200,000 39 238,360,980 
 
 
 
 
 



 
3) บัญชีโครงกำรพัฒนำ 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 
 
 

ยกระดับถนน คสล. จาก 
ทางหลวงแผ่นดิน ผ่านหน้า
บ้านนายดนตรี นาชัย  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 320 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)  

 776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 
 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

ปูถนนแอลฟัลติกจากถนน 
รพช.บ้านทรายทอง ถึงถนน
สี่แยกโรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปูถนนแอลฟัลติกขนาด
กว้าง 5 เมตร  หนา  0.04 
เมตร ยาว 922 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,610 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 2,235,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
เขตเทศบาล 

1) ถนนช่วงที่ 1 
2) ถนนช่วงที่ 2 
3) ถนนช่วงที่ 3 

(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 
 

 
 

ปรับปรุงถนน คสล.ปูทับแอล
ฟัลติกจากสะพานห้วยทราย
ชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง  
ถึงชุมชนบ้านดอนกลาง 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 605 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,025 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

1,467,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 5 
 

 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ที่ดินนายเฉลมิ สุพร   
ถึงถนนหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 605 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,025 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

 
 

 1,467,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

6 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หนองสิม   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,051 เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
3,153 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   
 

1,529,205 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายไพฑลูย์ ยรรยง ถึงบ้าน
นายบุญรอด ปุระสะโต   
บ้านสว่างพัฒนา 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.รพช.
ชุมชนชนบ้านทรายทอง   
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
9,000  ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

  
 

4,365,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

9 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางน้อย วงศ์โคกศรี   
ถึงห้วยทราย 
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
117 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
585 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   283,725 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
ป่าสระแก้ว ถึงทางหลวง
ชนบท บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,700 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,309,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
วัดป่าอรัญญวาสี   
บ้านโนนหนามแท่ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

  388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

12 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
นายแม็ก สอนโพธิ ์
บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
149 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
596 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   
 
 
 
 

289,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ศูนย์ อปพร. ถึงสะพานห้วย 
น้ าพ่น เขต อบต.บ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 598 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,392 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

580,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  580,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

14 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายบัวภา วรชินา        
ถึงบ้านนายสรรค์ วงค์สีดา 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
400 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนางซ่อน นาชัย  
ถึงคลองสูบน้ าบ้านทรายทอง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

16 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยนิตยา ถึงถนนไปเมรุ
บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

17 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จากนาง
หนูเพียร ถึงโรงสีนางสมรัก  
สีหชาติ บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

18 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านดอนกลาง ถึงห้วยทราย
บ้านดอนกลาง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 692 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,768 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 
 

1,342,480 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

19 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ดอนกลาง ถึงห้วยน้ าพ่นบ้าน
ดอนกลาง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
400 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

20 
 

 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายขุน ประสงค์ศร ี
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
23 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 92 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  44,620 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

21 ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยปู่ตา บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
600 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

 1,164,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 



 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยสวรรค์บาดาล ถึงข้าง
บ้านนางบุญชู คมกล้า   
บ้านโนนสรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 106  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  424 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  205,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

23 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายสมัย ปณุรบิูรณ์   
ถึงสี่แยกบ้านโนนสรรค ์
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 133  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 798 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  387,030 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายดอน หินพลชม   
ถึงแยกโรงหินขาว 
บ้านโนนสรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 179  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  716 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  347,260 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นางส ารอง บุญอเนก  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

    221,160 
งบเทศบาล 
เงนิอุดหนุน 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

26 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยก
บ้านหนองสิม ถึงสระหนอง 
สิม บ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
56  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
224 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 

108,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

27 ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ร้านอาหารแสงอรุณ 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
50 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร 

  
 

97,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายเดียว บุญเอนก 
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  48,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

29 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
หลังตลาดสดเทศบาล   
ถึงข้างสหกรณ์การเกษตร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
353  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
1,412 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 

684,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

30 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นางหนูสิน สีดา 
บ้านสว่างพัฒนา 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
57  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
228 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

110,580 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

31 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางสายฝน คล่องดี   
ถึงบ้านนายกาญ คนกล้า   
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  50 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200  
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 
 
 

 

97,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

32 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายทอง พูสมศรี    
ถึง รร. บ้านหนองสิมโนน
สวรรค์ บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
114 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
456 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  378,400 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

33 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายสมพงษ์ ศรีพลน้อย  
ถึงสามแยกบ้านนายต้น   
วันภักดิ์ดี บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  221,160 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ทางหลวง ถึงฝายชะลอน้ า
ห้วยโป่ง บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
178 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
712 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 
 
 

 

345,320 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

35 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิรมิงคลว
รารามบ้านโนนสว่าง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
120 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  232,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

36 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านช่างไก่จากทางหลวง   
ถึงห้วยทรายบ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
156 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
624 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

   302,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. จุดถนน
ทางเชื่อมของถนนทางหลวง
แผ่นดินในเขตเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

38 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายสุพัฒน์ บุญสร้าง   
ถึงบ้านนายหอมหวน   
แก้วเคนมา บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

   582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

39 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศูนย์
พัฒนาอาชีพเทศบาลต าบล 
บึงโขงหลง บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 612 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

   296,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน
นายพิชิต แสนจันทร ์
บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 210 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

101,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

41 ก่อสร้างถนน คสล. จากนาง
เซียน อุดมพันธ์ ถึงนางสง่า 
สิงห์ประเสริฐ บ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

42 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ถึงวัดป่าสระแก้ว   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 322 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,932 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 937,020 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางมุ่ย ถึงสุดเขตชุมชน
บ้านทรายทอง   
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

44 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายเฮยีง บุตรธสิาร   
ถึงบ้านนายฮุ่ง ติวงษ์ 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 59 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 236 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร 

  
 

 114,460 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

45 ก่อสร้างถนนเป็นทาง
จักรยานในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนนเป็นทางจักรยาน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายทองใบ กมล
ธรรมรัตน์ ถึงบ้านนายสุนทร 
ณ เชียงขวาง 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 281,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

47 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่ดินนายอนุรักษ์ ยิ่งงาม   
ถึงบ้านนายทอน ตะดวงดี   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,309,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

48 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ทรายทอง ถึงบ้านโนนสวน
ปอเขตเทศบาลต าบลบึงงาม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
5,656  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
28,280 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   13,715,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

49 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
หลังเทศบาลต าบลบึงงาม 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 205  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

397,700 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

50 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธ์ิ
อ านวย บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

51 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเมรุ
บ้านดงสว่าง   

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

52 ยกระดับถนน คสล.จากบ้าน
ดายสงัด ถึงบ้านนางอมร  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 
ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

53 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
วัดขันติวราราม ถึงบ้านทราย
ทอง บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 653 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,918 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,900,230 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

54 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
ก าแพงวัดสโมธานนิคม  
ถึงเมรุมาศ   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

55 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัด
ศรีสว่างบูรพาราม   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1200 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

 582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

56 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบา้น
ผู้ช่วยฮุ่ง ถึงโศกขี้ควาย  
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 

เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

57 ก่อสร้างถนน คสล.จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองสิม  
ถึงวัดป่ามหาเรือง  
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

58 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนาง
ส าลี บญุเรือง บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
ยาว 157 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 628 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 304,580 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

59 ยกระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายนาวา ดวงศรี   
ถึงหน้าบ้านนางส าเนียง   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

 194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

60 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสิม ถึงวัดป่ามหาเรือง
บุญเขต 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,,052  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,208 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

2,040,880 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

61 
 
 

 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟลัติค
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนพาราแอลฟลัติกในเขต
เทศบาล (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ถนนพารา
แอสพัลติคมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

62 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายบุญมา ถึงบ้านนางชนาภา  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร 

  194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

63 ก่อสร้างถนน คสล. รอบท่ี
สาธารณะหนองบั่ว พร้อมศาลา
พัก บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

64 
 
 

 

ยกระดับถนน คสล. จากบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงโรงเรียนอนุบาล
เย็นจิต บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับถนน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

65 ยกระดับถนน คสล.จากทาง
หลวง ถึงบ้านนางพูล แสง
โพธิ์ บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับถนน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังข้างวัด
ป่าอรัญญวาส ี 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 560  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   33,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

2 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
สะพานห้วยทราย ถึงโรง
ข้าวปุ่น (ตัดถนนใหม่)  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  

    96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

3 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากท่ี
นานางวรรณเฉลมิ   
ถึงหนองกุ้ง   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

    60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

4 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากท่ี
นาผู้ช่วยเต่า   
ถึงที่นานายหยัด   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,150 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

    129,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าบ้านนายสวสัดิ์ กลิ่นอ้ม 
ถึงท่าหลวงบ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังปรมิาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,386  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  

  
 
 

 

 83,160 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

6 ก่อสร้างทางเท้าถนน 
จากบ้านโนนหนามแท่ง  
ถึงบ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง 2  
เมตร ยาว  4,480 เมตร   
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  8,960  
ตารางเมตร 

  5,376,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

7 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง จาก
สะพานห้วยทราย ถึงทาง
หลวง (ถนนเลียบห้วยน้ าเมา) 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  1,280 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  และวางท่อขนาด    
0.60  X 1.00 เมตร จ านวน  2  
จุด 8 ท่อน 

  76,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

8 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังบรเิวณ
วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง 
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  810 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   48,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายสลีา ถึงห้วยค า  
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน และวาง
ท่อขนาด  0.60  X 1.00 เมตร 
จ านวน  1  จุด  7  ท่อน 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

10 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสิม ถึงบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,052  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  64,435 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

11 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านสระแก้ว ถึงถนน คสล.
บ้านทรายทอง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  900  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน  

  
 
 

 

  55,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ปรับปรุงถนนแอลฟัลติก
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง  

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงถนนแอลฟัลติกภายใน
เขตบาล 

1) ถนนช่วงที่ 1 
2) ถนนช่วงที่ 2 
3) ถนนช่วงที่ 3 

(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการเกษตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 

 155,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

14 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ข้างที่
นานายยรรยง แพงโคตร ถึง
ท่าหลวงบ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

15 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างบ้านโนนสวรรค์ ถึงทุ่งนา 
(ตัดถนนใหม่) 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
2000 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ดิน 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

16 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าศูนย์พัฒนาอาชีพ ถึงเมรุ
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 

 

 
 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านดอนกลาง   
ถึงห้วยทรายหนองกุ้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 

 

 50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

18 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านโนนสวรรค์ ถึงห้วย
น้ าเมาบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังพร้อม
ติดท่อบล็อกคอนเวสิ์ด  1 จุด  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 
 

 150,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

19 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังรอบป่า
ช้าบ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 
 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

20 
 
 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยน้ าเมา ถนนหนองกุ้ง   
ถึงเขต อบต. โพธิ์หมากแข้ง  
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด
ความกว้าง  5  เมตร ยาว  
24 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่ดินนายกุหลาบ คล่องดี   
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

22 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่นานายสี วงศ์แก้ว  
ถึงที่นานายค าบุญ ดลปัจจา 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

23 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่ดินนาย พรมมา ถึง
ที่ดินนายกุหลาบ คล่องดี 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

24 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายปุ่น  ถึงทุ่งนาบ้าน
ทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างบ้านนางวันทอง   
สารีโพธิ์ ถึงบ้านนาง 
พิมพ์ทอง บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  12,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

26 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างก าแพงวัดสโมธานนิคม 
ถึงเมรุมาศ บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  48,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

27 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายปรีดา แพงโคตร  
ถึงทุ่งนา บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

28 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างป่าช้าบ้านดอนกลาง  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

29 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
(ตามที่เทศบาลก าหนด) 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

30 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากทางหลวงแผ่นดิน   
ถึงสะพานห้วยทราย   
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง  
2  เมตร ยาว  210 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
420  ตารางเมตร 

  
 
 
 

 
 
 
 

252,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

31 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากบ้านโพธิ์หมากแข้ง   
ถึงบ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง  
2  เมตร ยาว  3,000 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
6,000  ตารางเมตร 

  
 
 
 

 
 
 
 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
สะพานห้วยทราย   
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
สะพานห้วยทราย  
ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 40.40 เมตร   

4,848,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

33 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
หรือปูทับด้วยแอสฟลัติกในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
และเสรมิถนน คสล. 
หรือปูทับด้วยแอลฟลัติก 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

34 
  

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากหน้า
วัดทรายทอง ถึงที่นานายแหวน 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,000 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

35 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อม
ทางเท้าข้ามห้วยทราย 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
และทางเท้า (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   
 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

36 จ้างเหมาตดัถนนคอนกรีตวาง
ท่อระบายน้ า คสล. หน้าบ้าน
นางจันศรี กาญจสุนทร 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

วางท่อ จ านวน  8 ท่อน  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

  
 

50,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

37 
 

 

ก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งพังห้วยทรายบ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 
 

ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง 
 

1,500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    แนวกั้นตลิ่งมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

38 
 

 

ขยายไหล่ถนน คสล.
จากบ้านนายสมศักดิ์ 
ตะดวงดี ถึงนางค าหวา 
สาริอาจ  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

39 ขยายไหล่ถนน คสล. 
ในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

40 โครงการขยายไหล่ถนน
จากบ้านนายสุพจน์ 
ปุณริบรูณ์ ถึงโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม 
บ้านโนนสว่างเหนือ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   
 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

41 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ล าห้วย (ท่าหลวง) บ้านดอน
กลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

42 โครงการปูทับไหล่ถนนเดิม
ด้วยพาราแอสฟสัติก  
จากบ้านนายถนอม ทองพัน 
ถึงบ้านนางฉวีวรรณ สุวรรณ
โยรส บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
โดยการเสริมถนน 
คสล. หรือปูทับด้วย
แอลฟัลติก 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

42 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นายปฏิวัติ จันทร ถึงนาง
ถนอมศิลป์ สรุิพัฒน์  
บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน  
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

43 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นายสม พหลทัพ ถึงนางเพชร 
เพชรสมบตัิ  บ้านโนนสว่าง
เหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    
 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

44 ขยายไหล่ถนน คสล.จาก
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงสี่แยกโรงเรียน 
บึงของหลงวิทยา  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

45 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางส าลี บุตรธิสาร  
ถึงนางลินดา เทพานนท์  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

46 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางยม ตนชัยภูมิ ถึงนางก้อน 
พิมพ์เก  บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

47 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางวิเชียร ท้อฟาม ถึงสาม
แยกโลตัสทั้งสองฝั่ง  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

48 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางหนูอาน แสนโสภา  
ถึงนางปราณี คึมยะราช  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ก่องสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักฝาปิด จากหน้า
บ้านนายสุทิน ถึงหน้าบ้าน
นางสมใจ สอนโพธ์ิ  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  141 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   450,495 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ผอง กุทอง ถึงหน้าโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  242 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   773,190 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยกบ้าน 
นางสา พรรณขาม  
ถึงสามแยกบ้านนางสระใคร   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   303,525 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางยม ท้อฟ้าม   
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 82  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  261,990 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

5 
 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายค ากอง เมาแรด  
ถึงบ้านนายค ามัย ปัญญารถ 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  87 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

6 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงชุมชนบ้านทรายทอง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  900 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  2,875,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากข้างบ้านเอื้ออาทร 
ถึงบ้านนายเขียว สีเสมอ  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
112  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   357,840 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนายถึง 
วาปีศิลป์ ถึงหน้าบ้านนาย
มงคล เมืองพงษ์   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
480 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  1,528,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

9 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายมีชัย 
ไชยสมบตัิ ถึงบ้านนายสุธรรม 
พระสุนลิ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
270 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   862,650 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าวดัศรสีว่าง
บูรพาราม ถึงบ้านนายตุ๋ย 
ไชยสมบตัิ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  207 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  661,365 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

11 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายทอน   
ตะดวงดี ถึงที่ดินนายอนุรักษ์  
ยิ่งงาม บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  105 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  335,475 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

12 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลาหลัง
เก่า ถึงหน้าบ้านนายบุญ   
ชัยวงษา บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 188 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  600,660 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ถนนเส้นกลางบ้าน   
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง 
 

 เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
1,500 เมตร  ทั้งสองข้างทาง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 4,792,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
14 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายยม ถึงบ้านนายส าลี 
บุตรธิสาร  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
93 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

15 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายบุญยัง ปุณริบูรณ์  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
248.50 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 793,957 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
สายฝน คล่องดี ถึงบ้านนาย
กาญ คนกล้า บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
50 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   159,750 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายเขียว   
สีเสมอ บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   575,100 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าบ้านนายเฉลิม   
มาศนพกุลรตัน์    
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   639,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางมุ่ย ถึงสุดเขตหมู่บ้าน
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

958,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 161 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายหงส์ทอง พานจรัส  
ถึงบ้านนายสินชัย  ส ารอง
พัน  บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  502 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 1,603,890 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางสั่น โพธิ์
ชัยแสน ถึงบ้านนางนาง  
เครือเพชร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
92 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

23 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนางอ าพร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
85 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

24 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากข้างบ้านนางอ าพร 
ถึงบ้านนายใขสี ตรงด ี
 บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
235 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายมานพ นาชัย ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 72 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  230,040 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดคุ้ม
บึงงามข้างหลังวัดสว่างวาร ี
บ้านดอนกลา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

958,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
หล่อย แสนมาโนช  
ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากแยกบา้น 
นายแสง อุปพงษ ์ 
ถึงข้างหนองสิม  
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
718  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   2,294,010 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากปัม้น้ ามัน ถึง
บ้านนายประจักษ์ ปุณริบรูณ์  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
174  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  555,930 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายจริต ชัยวงษา  
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
240 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายส าลี  
ถึงบ้านนายสุบิน 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   639,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.
ซอย 4 บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 
 

   
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

33 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม  
ถึงบ้านนายล าดวน บ ารุงนอก 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  396 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,265,220 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย
ยรรยง แพงโคตร ถึงบ้านดาบ
เสถียร ตุลุย บ้านดอนกลาง 

 เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
  

 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
259 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  827,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านดาบ
พรธวัช แข็งแรง ถึงบ้าน 
นางสา วรรณขาม  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
289 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  923,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

36 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
พรพรรณ ปุณริบูรณ์ บ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

37 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางส าลี  
ถึงบ้านนางลินดา เทพานนท์  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
87 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   277,965 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

38 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายเฮยีง 
บุตรธิสาร ถึงบ้านนายฮุ่ง ติวงษ์ 
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
59 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  188,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

39 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านหน้าบ้าน 
นางพรธิภา จิตรไชยสาร   
ถึงบ้านนายหลุน วงษ์แก้ว   
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
92 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

40 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากนางทองค า  
แก้วเคนมา ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

41 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายตา ลาโพธิ์  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 226 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   772,070 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

42 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.หน้าศูนยฝ์ึกอาชีทั้ง
สองฝั่ง บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

43 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าวดัศรี
สว่างบูรพาราม บ้านดง
สว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 180 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   575,100 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

44 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
อภัย โพธิ์ดง บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

45 
 
 

 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากนายทองอินทร์  
มุงคุณค าซาว ถึงนายยง
ยุทธ นาชัย บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

46 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน
นายกว้าง ไชยสมบตั ิ
 บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 228 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  728,460 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

47 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าลาน
น้ ามันแอสโซ ่พืชผล ทั้ง
สองข้างทาง บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 940 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  3,003,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

48 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป บริเวณภายใน
ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,597,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

49 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนางแฮ 
อบอุ่น ถึงบ้านนายสมัย ทรัพย์
เติม บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
517 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,651,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

50 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ทองใบ กมลธรรมรตัน์   
ถึงบ้านนายสุนทร ณ เชียงขวาง  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
145  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   463,275 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

51 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนางส าลี  
บุญเรือง บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
157 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   501,615 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

52 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศูนย์
พัฒนาอาชีพ บ้านหนองสิม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 126 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)   

   263,587 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก จาก
โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต  
ถึงบ้านนายจันที บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

54 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
รัชนี ไตรพันธ์   
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 59 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  188,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางลินดา 
เทพานนท์  ถึงบ้านนายสุทิน 
พิมพ์เก บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
89 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายน้อย 
วงศ์รินยอง  ถึงทุ่งนาบ้านดง
สว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

57 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ ารางวี  
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดลุย์   
ศรีส่ง บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสุทิน ลาโพธิ ์  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 139 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   444,105 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

59 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายปัญญา สารมัย   
ถึงบ้านนางพรธิภา จิตรไชยสาร
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายสม พะเนตร   
ถึงบ้านนายประยอม บุตรวัง  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 97 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  309,915 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

61 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยก
โรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม ถึงบ้าน ผอ. 
สุริยา จันทร์แดง   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 188 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 600,660 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

62 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
รุ่งนภา สุวรรณสาร  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 132 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  421,740 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

63 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดศรี
สว่างบูรพาราม  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  734,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

64 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน ดต. 
โกศล  ดรเขื่อนสม  ทั้งสองข้าง
ทางบ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 124 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  396,180 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

65 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ทุก
ซอยในหมู่บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

66 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ทุกซอยในหมู่บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

67 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนา
ทองแดง จันทร์เสนา  
ถึงบ้านนายพงศ์พิศร์ นันทดี  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 92 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

68 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายพงศ์พิศร์ นันทดี 
 ถึงบ้านนายสายัญ ไร่อ าไพ  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 92 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

69 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
เข็มทอง พันธุ์บุบผา  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 196 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   626,220 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

70 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนางบัว
โจม ถึงสามแยกโรงเรียนมัธยม
บึงโขงหลงวิทยาคม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 87 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

71 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 84 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

72 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางหนูเพียร ถึงหน้าบ้าน 
นายนิยม สอนเผือก   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 84 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

73 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดสโมธาน
นิคม ถึงหน้าบ้านนางมนฑา  
โมธรรม บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
327  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  1,044,765 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

74 ก่อสร้างท่อระบายน้ ารางวี  
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดลุย์   
ศรีส่ง บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

75 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

76 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสมเพ็ชร สอนโพธิ์  
ถึงบ้ายนายสุนทร สอนโพธิ์ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 76 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

77 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
เฉลิม ถึงทุ่งนาบ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 
 

319,500  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

78 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองสิม  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  511,200 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
   

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

79 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
บุญธง พันบุพผา ถึงเส้นหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  447,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

80 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
บุญเลศิ พุทธบุรี ทั้งสองข้าง
ทางบ้านโนนสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
90 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  
 
 
 

287,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

81 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ทองใส โคตรศิลา  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
225  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  
 
 
 

718,750 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

82 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายเคน โคตรวังทอง  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 112  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

357,840 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

83 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางค า ศิวนา  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)  

  
 
 
 

373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

84 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหลังฝายอ่าง
เก็บน้ าบึงโขงหลง 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

85 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายมุก  
ชนะวิชัยสูง ถึงบ้านนายไข  
อ่อนค า บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 170 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  543,150 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

86 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางเปลี่ยน ถึงหน้าบ้าน
นายแผน บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 170 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  543,150 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

87 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ทอง ตรีศาสตร์   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

88 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายกว้าง ชัยสมบัต ิถึงหน้า
บ้านนายคัมภรี์ นาชัย    
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
117  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

89 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ประมวล เนืองสุข   
ถึงบ้านนางสมหวัง พลขันธ์  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
225  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  718,875 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

90 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าวดัอรัญญวาสีทั้ง
สองข้างทางบ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
207 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  661,365 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

91 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายอานนท์ กอรัตน์  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

92 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลเจ้าปู่
อื้อลือถึงแยกการไฟฟ้า 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

93 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางแจ้น ท้อฟ้าม  
ถึงบ้านนางแฮ อบอุ่น  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 181  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  578,295 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

94 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากบ้านางส าอาง  
ปุณริบรูณ์ ถึงนางทองสุข  
ศรีภูมี บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

95 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ปัจจา กุโพธิ์ ถึงคลองส่งน้ า 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  238  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

    
 

760,410 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

96 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
อาจารย์ดอกไม้ ถึงสามแยก 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  88 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  280,280 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

97 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ส าเรจ็รูปพร้อมฝาปดิ คสล. 
จากบ้านนางเปรมวดี  
ถึงบ้านนางสระใคร  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

98 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสามแยก
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงถนนทางหลวงบ้านโนน
สว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนาย
ทองอิน มงคุลค าซาว  
ถึงบ้านนายยงยุทธ นาชัย  
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 113  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 361,035 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้า บ้านนาย
ปรารถนา ปัญญารถ  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  96  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   306,720 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายกง
จักร บุญสร้าง ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 86  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   274,770 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธ์ิอ านวย 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่
ภายใน
โรงเรียน 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสามแยกโรงเรียน
บึงของหลงวิทยา  
ถึงถนนศาลาขนาบบึง   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
343 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,095,885 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ส าอาง ปุณริบรูณ์   
ถึงทุ่งนาบ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
166  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   530,370 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ าส าเรจ็รูป
พร้อมฝาปดิ คสล. ซอยข้างวัด
ขันติวราราม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายค าบู่ ครีมกล้า ถึงหน้า 
บ้านนายทองมี โมธรรม   
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
161 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายค า
หล้า แก้วเคนมา ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
300 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   958,500  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้าน 
นายสัมฤทธ์ิ ปะจันเต   
บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
93 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าหน้าโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม ถึงบ้านนาย
ยุทธนา มาลัยตรอง   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
190 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  605,190 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนายบญุ
เทียม คลังสมบัต ิ
บ้านโนนสว่าง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
85  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายเดิ่น  
แก้วพิลา ถึงบ้านนางรอง   
วงษ์รินยอง บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
153 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  488,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างตลาดสด
เทศบาล ถึงข้างสหกรณ์
การเกษตร บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
353  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,127,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยกบ้าน ผอ. 
สุริยา จันทร์แดง ถึงสามแยกบา้น
นางส าลี มหาจันทร์  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
84 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

 268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
ประเสริฐ มงคลุค าซาว   
ถึงทุ่งนาบ้านสว่างพัฒนา  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
102  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

325,890 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางนาง
เครือเพชร ถึงร้านสหบัว
ทอง บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาดกว้าง 0.58  
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
153 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   488,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนาย
สอน วรเสนา ถึงยุ้งสางข้าว  
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 81 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   258,795 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

117 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากสี่แยกบ้าน
ช่างแอ๊ด ถึงทางโค้งบ้าน
โนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้าน 
นายฉลอง หนูตอ  
ถึงศาลาประชาคม 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 173 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   552,735 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายทองดี บุญปก  
ถึงบ้านนางบัวโจม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 235 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

120 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายชัย
มงคล ถึงบ้านนายอานนท์  
กอรัตน์ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

121 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย 
หนัก ศรีพลน้อย  
ถึงบ้านนางบรรจง ไชยบุพผา  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

122 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม  
ถึงบ้านนายคมสัน  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  379 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   552,735 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

123 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
ลาน ลาโพธิ์ ถึงทุ่งนา  
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 101 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

124 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายมุก แพงโคตร ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 87 เมตร   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
125 

 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสนิท พานเจือ ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

126 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
บุญหลิน พลโยธา ถึงบ้าน
นายพ่วง แก้วนอก  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  96 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   306,720 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

127 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนางส าลี 
บุตรธิสาร ถึงหน้าบ้านนางยงค์ 
ดลชัยภมูิ บ้านโนนสวา่งเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  93 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

128 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนางเรือง 
ถึงบ้านนายอนนท์  ศรีเสมอ   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  58 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   185,310 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

129 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากที่ดินนายธาตุ คน
คล่องที่ดินนางบัวลอย  คล่องดี 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  132 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   421,710 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

130 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป  จากบ้านนายวิชัย 
พิมพ์พล  ถึงบ้านเอื้ออาทร   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

131 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
ถวิล ยะตะโคตร ถึงที่ดินนาง
บัวลอย คล่องดี  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  130 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   415,350 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

132 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียนบึง
ของหลงวิทยา ถึงสี่แยก
เทศบาลต าบลบึงงาม  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  176 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  562,320 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

133 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างเทศบาล
ต าบลบึงงาม 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  132 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   421,740 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

134 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากแยกประปา
ชุมชนบ้านสระแก้ว ผา่นทาง
หน้าโรงสี  ถึงสี่แยกบ้าน
สระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  435 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   1,389,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

135 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าบ้านนายปณ
ชัย ค าหวาน ถึงหน้าบ้านนาย
บุญเลศิ พุทธบุรี ทั้งสองฝั่ง  
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่  
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

    
 

319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

136 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากทางโค้งบ้านโนน
หนามแท่ง ถึงโรงเรียนอนุบาลสา
สนสิทธิ์อ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

137 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายจั้น จันทะ
วงค์ ถึงบ้านนายถ่ิน แดวขุนทด 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  87 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   277,965 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

138 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ปรารถนา ปัญญารถ ถึงบ้านนาย
วิเชียร เหลา่วันชัย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  135 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   431,325 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

139 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ส าลี คดิทวี ถึงโรงเรียน
อนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 122  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 134,200 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

140 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป เส้นกลางชุมชน
บ้านดงสว่างทั้งสองข้างทาง 
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 177 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

563,745 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

141 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนางวัน
ทอง สารีโพธิ์ ถึงบ้านนาง
พิมพ์ทอง บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

142 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดสโมธาน
นิคม ถึงเมรุมาศ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

143 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
สมเครือ เสริมศรี ถึงบ้านนาย 
สุทิน ลาโพธ์ิ บ้านหนองสมิ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 144 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  460,080 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

144 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ประสงค์ ศรีโคตร ถึงบ้าน
นายบรรจง นาคเสน  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 123 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   392,985 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

145 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางเข็ม
เรียน เนืองสุข ถึงที่ดินนาย
อ านวย ทองใบ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 58 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   185,310 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

146 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
เวิง โสภา ถึงบ้านนายวิชัย  
ละพันค า บ้านหนองสมิ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 161 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

147 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ถวัลย์ วงษ์ศรี ถึงบ้านนาย
หงส์ทอง พานจรัส   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 317 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   1,012,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

148 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายศิลา บัวเกตุ   
ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  220 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   702,900 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
หน้าบ้านนายค ากอง เมา
แรด บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ปรับปรุงวางท่อขนาด  .60 
เมตร จ านวน   5  ท่อน  
 
 

  2,250 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

2 
 

 

จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย
น้ าในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่มี
ปัญหาการอดุตันของท่อ
ระบายน้ า 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
จากข้างบ้านนายทองอินทร์   
มงคุลค าซาว ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ปรับปรุงวางท่อระบายน้ า  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

 361,035 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย
น้ าภายในชุมชนบ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่มี
ปัญหาการอดุตันของท่อ
ระบายน้ า 

   80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 การระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพัก
ส าเรจ็รูปฝาปิด 
ในเขตเทศบาลบึงโขงหลง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  คสล. 
บริเวณทีม่ีน้ าท่วมขัง 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการพัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

6 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวสิ์ดใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่ในพ้ืนท่ี 
 

ปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

บล็อกคอนเวิสด์
ได้มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

7 
 

 

ขุดร่องดินเป็นทางระบาย
น้ าในเขตเทศบาล 
บึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การระบายน้ าได้
ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  

คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
ข้างโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธ์ิอ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  คสล. 
บริเวณทีม่ีน้ าท่วมขัง 
 
 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 การระบายน้ าได้
ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

   

9 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

    100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

10 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย
น้ าในภายในหมู่บ้านโนน
สว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
11 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
12 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านดงสว่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
13 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านหนองสมิ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   คลอง
ระบายน้ า 
ได้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

2 
 

 

ขุดลอกห้วยโป่ง  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง  5  
เมตร ลึก  3  เมตร ยาว  80 
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   405,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

3 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ าในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ า 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

4 
 

 

ขุดลอกห้วยหนองฮ้าง   
บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10 
เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 200 
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  108,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 

 

พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

ขุดลอกห้วยน้ าพ่น 
บ้านดอนกลาง  
 

เพื่อกักเก็บน้ าใน
การใช้อุปโภค
บริโภค 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  810,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

6 
 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ า 
บ้านดอนกลาง ถึงห้วยน้ า
พ่น 

เพื่อการระบายน้ า 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 1 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 600 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

46,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 คลองระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

7 
 
 

ขุดลอกคลองระบาย 
ข้างหนองสิม ถึงหน้าปั้ม
น้ ามัน บ้านหนองสิม 

เพื่อการระบายน้ า 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 2 เมตร 
ลึก  2 เมตร ยาว 200 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   คลองระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

8 
 
 

ขุดลอกหนองแข ้
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อกักเก็บน้ าใน
การใช้อุปโภค
บริโภค 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 3 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 700 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,080,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยน้ า
พ่น (วังก้านเหลือง) 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยน้ า
พ่น 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 

500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

10 
 

 

ขุดลอกหนองกุ้ง 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง  
60 เมตรลึก 2 เมตร   
ยาว 80 เมตร   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 405,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

11 
 
 

 

ขุดลอกหนองบัว  
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกหนองขนาด  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

12 
 

 

ขุดลอกห้วยทรายจากสะพาน
เส้าห้า ถึงฝายชะลอน้ า 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 

ขุดลอกห้วยน้ าเมา 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยน้ าเมา 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

14 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ข้างที่นานายสี แก้วอุดร 
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ระยะทาง  30 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 
 

1,500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

15 
 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วย
น้ าเมา บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ระยะทาง  15  เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 
 

800,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

16 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ าห้วยทรายบ้าน
โนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ าห้วยทราย  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

  ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 
 

  

ขุดลอกห้วยค า 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยค า 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

18 ขุดลอกห้วยค าตากล้า 
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยค าตากกล้า 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

19 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ 
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 

800,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

20 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ 
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21  
 

  

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าจากบึงโขงหลง ถึงห้วย
ยางบ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า เพื่อการเกษตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  2,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าจากท่ีนายเฉลมิ ถึงที่นา
สุโข ทานาม  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า เพื่อการเกษตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ี
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บพสัดุ
และครภุณัฑ ์

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสด ุ
ครุภณัฑ ์(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  700,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่จัด 
เก็บพัสดุ
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ีเก็บ
พัสดุครภุัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

 

3 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 
พร้อมชุดเครื่อเสียงประชุม 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ประชุมสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ และประชาชน
ในเขตเทศบาลและชุมชน
ใกล้เคียง 
ได้ใช้ 
 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ห้องประชุม
ที่ได้
มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

ห้องประขุมที่
ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

4 
 
 

ก่อสร้างอาคารบา้นพัก
พนักงานเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงานและลูกจ้าง 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
เทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 บ้านพัก
ส าหรับ
พนักงาน
เทศบาล 

บ้านพักรับรอง
พนักงานและ
ลูกจ้าง 

กองช่าง 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ปรับปรุงต่อเติมอาอาร
ส านักงานและโรงจอดรถ
ส านักงานเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อรักษาสภาพรถให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารส านักงาน และโรง
จอดรถ จ านวน 2 ช่อง  
พร้อมห้องเก็บอุปกรณ ์
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)    

  
 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 อาคารที่
ได้มาตฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

 

6 
 

 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับ
ด าเนินงานเทศบาล 

ปรับปรุงอาคาเอนกประสงค์ 
จ านวน  1  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

 600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคาร 
ที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างอาคารเรียน
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและ
เตรียมความพร้อมด้าน
การเรยีน 

ก่อสร้างอาคารเรียน 
จ านวน  2  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 6,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารเรยีน
ที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 
 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและ
เตรียมความพร้อมด้าน
การเรยีน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนในสังกัดเทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  150,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 

 

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา
และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ภายในศูนย์ฯ 

เพื่อมีสถานท่ีออกก าลัง
กายของชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 

   1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ชุมชนมีศูนย์
กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

อาคารที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

10 
 
 

ก่อสร้างศาลาพัก
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อให้อาคารสถานท่ี
ส าหรับผู้ปกครองรอรับ
เด็กนักเรยีน 

ก่อสร้างสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครองนักเรยีน (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลาที่พักพัก
ส าหรับนั่งรอ
เพิ่มขึ้น 

ศาลาที่พักได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

11 
 
 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อให้อาคารสถานท่ี
เพียงพอส าหรับจดั
กิจกรรมเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน  1  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารเรยีนที่
ได้มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 

 

12 
 
 

ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการศึกษาและ
ค้นคว้า 

ก่อสร้างปรับปรุงห้องเป็น
สมุดชุมชน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ห้องสมุส าหรับ
นักเรียนและ
ชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 
 

ปรับปรุงทางลาดเอียงข้ึน
ส าหรับคนพิการเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นทางส าหรับ
เข็นรถขึ้นส าหรับคน
พิการ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาด
เอียงส าหรับคนพิการ 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ทางลาด
เอียงส าหรับ
คนพิการที่
ได้มาตรฐาน 

ผู้พิการมีทางขึ้น
และมีความ
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

14 
 

 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม บ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชา
ชาคม (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

สถานท่ีสามารถ
ป้องกัน 
ความสญูหาย
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

15 
 

 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม 
ในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ทางราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

  รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ
ที่ชัดเจน 

สามารถป้องกัน 
ความสญูหาย
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กองช่าง 
 

 

16 
 

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
งานและประกอบ
กิจกรรมของศูนย์พัฒนฯ 

ก่อสร้างลาน  คสล. บริเวณ
ศูนย์  พัฒนาอาชีพเทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม  
ของศูนย์ 
พัฒนาอาชีพ 

กองช่าง 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
สถานีจอดรถโดยสาร
ตลาดสด  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง
โดยสาร 
 

ก่อสร้างลาน  คสล. ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว  35  
เมตร หนา 0.10 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  

   224,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนมีสถานท่ี
จอดรถและ
รับส่งผูโ้ดยสาร
ประจ าทาง 

กองช่าง 
 
 
 

18 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณศาลา
ประชาคม  จ านวน  1  หลัง  
2  ห้อง 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ห้องน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

ห้องน้ าส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 

19 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
บริเวณลานกีฬา 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณลาน
กีฬาหมู่บ้าน  จ านวน  1  หลัง  
2  ห้อง 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ห้องน้ าใช้ที่
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ 

ห้องน้ าส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

20 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
ออกก าลังกายและฝึก
ทักษะด้านการเรียนรู ้

ก่อสร้างสนามสนามเด็กเล่น 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  สนามเด็ก
เล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

สนามและ
อุปกรณ์เด็กเล่น
อย่างพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 
 
 

ก่อสร้างศาลาที่พักในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 

ก่อสร้างศาลา  ขนาดกว้าง  4  
เมตร ยาว  4  เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

   200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ศาลาที่พัก
ส าหรับ
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 
 
 

กองช่าง 
 
 

22 
 
 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 
 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ศาลา
ประชาคมที่
มีความ
ปลอดภัย 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

 
23 
 
 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

  ก่อสร้างศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

24 
 

 

ก่อสร้างศาลาประชาคม
บริเวณศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

อาคารและ
สถานท่ีส าหรับ
ให้บริการ 

กองช่าง 
 
 

25 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านโพธิ์
หมากแข้ง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

26 
 

 

ก่อสร้างรั้วสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 
 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ทางราชการ 
 

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ เสา
ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร 
ยาว 2 เมตร จ านวน 150 ต้น  

 82,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

  รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

สามารถ
ป้องกัน 
ความสญู
หาย
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

27 
 
 

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
เมรุมาศวัดในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
งานและประกอบ
กิจกรรมของวัด 
 

ก่อสร้างลาน  คสล. ขนาด
กว้าง 30 เมตร ยาว  35  
เมตร หนา 0.15  เมตร มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  509,250 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนใช้เป็น
สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 
 
 
 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
สาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
สาธาณะ 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ห้องน้ าใช้ที่
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ 

อาคารและ
สถานท่ี 
ส าหรับ
ให้บริการ 

กองช่าง 
 
 

29 ก่อสร้างเมรุ ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ฌาปนกิจศพและ
สถานท่ีอเนกประสงค์
ของชุมชน 

ก่อสร้างเมรุ  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

เมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน 

เมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

30 
 

 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อใช้เป็นอาคารงาน
ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  อาคารที่ได้
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

อาคารที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

31 ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

เพื่อรักษาสภาพรถให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 
 

 

 โรงจอด
รถจักรยาน 
ยนต์ที่
ได้มาตฐาน 
 

โรงจอดรถท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 

32 ปรับปรุงและต่อเติมศาลา
ประชาคม (ประตูศาลา)
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

33 ก่อสร้างก าแพงที่
สาธารณะหน้าหอปู่อือลือ
พร้อมประตูรั้ว บ้านบึงโขง
หลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างก าแพงพร้อมประตู
รั้ว (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

300,000  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ก าแพงที่ได
มาตรฐาน
และแข็งแรง 

สถานท่ีมีรั้วก้ัน
เขตสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ข้างที่ท าการไฟฟ้าหลังเก่า  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์และ
สถานท่ีออกก ากังกาย
ของชุมชน 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ลาน
อเนกประ
สงค์ที่ได้
มาตรฐาน 

ลาน
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

35 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ศาลาประชาบ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 

 

36 ก่อสร้างศาลาพักญาติ 
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพัก
ญาติที่มาฌาปนกิจศพ
และสถานท่ี
อเนกประสงค์ของชุมชน 

ก่อสร้างศาลาพักญาติ (ตาม
แบบเทศบลาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ศาลาพัก
ญาติที่ได้
มาตรฐาน 

ศาลาพักญาติ
ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านทรายทอง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณป่าช้าเมร ุ
วัดสว่างวารี บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
20,000  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลีย่ดิน 

  
 

 

 120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณหน้าศูนย ์
พัฒนาอาชีพเทศเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 
 

   120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างเสาธงในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงามและใน
การจัดกิจกรรม 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 
 

  
 

 
 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 เสาธงใน
สถานศึกษา 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 
 

4 ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หลังโรงเรียน 
สาสนสิทธ์ิอ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 
 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ถมดินปรับพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์บ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

6 ถมดินลูกรังถนนเส้นตดั
ใหม่ บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

7 ถมดินลูกรังถนนซอยหิน
ขาวบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

8 ถมดินลูกรังถนนหลัง
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

    
 

174,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 

 

ถมดินปรับพื้นท่ีสระน้ าข้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
6800 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

  400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

10 
 
 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณเมรุวัดอรญัญ
วาสีบ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

  
 

 

 120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

11 ถมดินลูกรังถนนป่าช้าบ้าน
หนองสิมพร้อมบล็อกคอน
เวิรส ์

เพื่อใช้เป็นที่สา
ธารณประ 
โยชน์ 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
20,000  ลบ.ม. พร้อม
บล็อกคอนเวิรส ์

   800,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

12 ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อถวายเป็น
ราชสักการะและ
แสดงความ
จงรักภักดีความ
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรตฯิ  

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ซุ้มประตู
เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

ประชาชนร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
พระองค์ท่าน 

กองช่าง 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

ป้ายประชาสัมพันธ์แนะน า
สถานท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 
เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมี
ความรู้มีการ 
พัฒนามากขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาล
สาสนสิทธ์ิอ านวย 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลสา
สนสิทธิ์อ านวย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

15 การวาง /จัดท าผังเมือง
รวมเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อพัฒนาด้านผัง
เมืองของเทศบาล 
 

จ้างหน่วยราชการหรือ
เอกชนจัดท าผังเมือง 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ระบบการจัดการ
วางผังเมืองที่ดี 

กองช่าง 
 

16 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ดีและเหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 จัดจ้างหน่วยงาน
ราชการ / เอกชนส ารวจ
ออกแบบแปลนงาน
พัฒนาเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลืองาน
ด้านช่างในการ
ส ารวจออกแบบ  

เขียนแบบแปลนและ
ส ารวจออกแบบ 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 
 

การด าเนินการ
ก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 
 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
บ้านเป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย บ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงามและในการ
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ฝายบ้านเป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับจากบ้าน
นายแดง กาสา ถึงบ้านนาย
สุรชัย สอนโพธ์ิ  
 บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างทางในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ส าหรับการสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องทาง
พร้อมอุปกรณ์และคา่
ติดตั้งและซ่อมแซมใน
เขตเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

4 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับข้างทางแยก
ชุมชนบ้านดอนกลาง   
ถึงสะพานห้วยทราย  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านนายสมัย 
ถึงบ้านนายวิมาน บ้านโนน
สวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 
 

 
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

6 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่างจากโค้งบ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง ถึงบ้านบัวโคกเขต 
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

7 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านหน้าบ้าน
นายแสนปาน บุญปก ถึงสาม
แยกบ้านทรายทอง บ้านโนน
สว่างเหนือ 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

8 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับจากหน้าวัด
อรัญวาสี ถึงเมรุมาศ บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากสี่แยกทีด่ิน
นายธาตุ คนคล่อง ถึงที่ดินนาง
บัวลอย คล่องดี บ้านบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

10 
 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ไฟฟ้าส่องสว่าง จากโสกข้ีควาย
สายโรงพยาบาลบึงโขงหลง   
บ้านบึงโขงหลง ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2026 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 
 

  ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากข้างที่ดินนาย
เฉลิม สุพร ถึงถนน รพช.  
บ้านโนนสว่างเหนือ   

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับบ้านนายแดง 
กาสา  ถึงบ้านนายสวรรค์ วงศ์
ศรีดา บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับ จากบ้านนาย
คมสัน อุตมะบาล ถึงวัดป่าบ้าน
สระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

   
 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

14 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับข้างศูนย์ อป
พร. ถึงสะพานห้วยน้ าเมา บ้าน
โพธิ์หมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านนายโกสี   
สุวรรณมาโจ บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับหน้าบ้านนาย
อนันต์ เพชรขอนขว้าง   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากวัดป่าสระแก้ว   
ถึงทางหลวงชนบท 
บ้านสระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากบ้านนางควง
เสถียร ถึงบ้านนายพรรษา แสน
สาคร บ้านทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมพาด
จากข้างบ้านนายไพฑลูย์  
ยรรยง ถึงบ้านนายบญุรอด   
ปุระสะโต บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

20 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หนองสิม บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
 

   
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้า
ส่องสว่าง จากแยกบ้านดงสว่าง 
ถึงสถานท่ีท่องเที่ยวน้ าตกกินนร ี

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 
 

  ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากหน้าบ้าน 
นายวีระ โพธ์ิดง  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับหนา้จากบ้าน 
นายเดช สุขรี่   
ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์   
สอนโพธิ์ บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากสี่แยกทีด่ินนาง
บัวลอย คล่องด ีถึงบ้านนางถวิล   
ยะตะโคตร บ้านบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากหน้าบ้าน
นายประสงค์ หาญเสนา  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

26 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้านสระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

27 ติดตั้งไฟฟ้าถนนเส้น
กลางบ้านท้ังสองฝั่ง บ้าน
ทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

28 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเส้นบ้าน
นางทุมมี อบอุ่น ถึงนายมีชัย 
คนคล่อง บ้านทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

อุดหนุนขยายเขตประปา 
จากหน้าบ้านนายยงยุทธ   
นาชัย ถึงบ้านนายทองอินทร์   
มงคุลค าซาว บ้านดอนกลาง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

2 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจาก
หน้าบ้านนายนิวัฒน์ ติยะบุตร ถึง
สหกรณ์ยูเนีย่น 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

3 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา 
หลังวัด ถึงบ้านนายสดุตา ลาโพธิ ์
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

   
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

4 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจาก
บ้านนายอัครเดช โคตรบัว  
ถึงบ้านนางแดนสวรรค์ สัพโส 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
จากหน้า บ้านนายวิรตัน์ กุล
นอก ถึงหน้าบ้านนางหนูกาน 
สอนโพธิ์  บ้านโพธิ์หมากแข้ง  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

6 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

7 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสีูบน้ า
ด้วยระบบไฟฟ้าเทศบาล 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้า (ตามภารกิจ
ถ่ายโอนของกรม
ชลประทาน) 

   
 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 สถานีสูบน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนมีน้ าใช้ 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

8 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
จากหน้าบ้านนายปญัญา ศรี
พลน้อย ถึงที่
สาธารณประโยชน์ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจากบา้น
นายชาย คนกล้า ถึงบ้านนายบุญผล 
อยู่เย็น บ้านดอนกลาง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 
 

 ร้อยละครัวเรือน
ที่ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

10 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจากหน้า
บ้านนางค าภา ณ เชียงขวาง 
บ้านโนนสว่าง  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

  ร้อยละครัวเรือน
ที่ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

11 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
อุปโภคบรโิภคให้
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน  

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    มีน้ าส าหรับการ
อุปโภคบรโิภคที ่

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด  

กองช่าง 

12 อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาภายใน
หมู่บ้านสระแก้ว  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

   
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละครัวเรือน
ที่ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

13 อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาภายใน
หมู่บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

   
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละครัวเรือน
ที่ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีสะอาด 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตยำงพำรำครบวงจรและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวืตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.1  : กำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการไสเ้ดือนดินสร้าง
ปุ๋ยก าจัดขยะ 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 

จัดอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 โครงการบริหารลดต้นทุน
การผลิตให้เกษตรกร  
โดยการใส่ปุ๋ยและการผลิต
เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 
 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 
4 โครงการส่งเสริมการท า

ปุ๋ยหมักจากขยะเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรทีม่ีอาชีพ
ทางการเกษตร  
เพิ่มผลผลิต 

ประชาชนจัดเก็บ
และคัดแยกขยะที่
สามารถน ามาใช้
ท าเป็นปุ๋ยได้  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

สมาชิกกลุ่มสามารถ 
ผลิตปุ๋ยหมัก 
ลดค่าใช้จ่าย  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตยำงพำรำครบวงจรและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวืตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.1  : กำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

โครงการส่งเสริมประชาชน 
ยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
พึ่งตนเองได ้  
 
 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ประชาชนมี
ความรู้และ 
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

6 โครงการอบรมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคม ี

เพื่อให้ประชาชนท่ีท า
การเกษตรมีความรู้ในสาร
การใช้สารชีวภณัฑ์และ
สามารถผลิตใช้เองได้  

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการใช้
สารชีวภณัฑ์และ
ลดการใช้
สารเคม ี

กอง
สาธารณสุข

ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.2  : สำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการรณรงค์และป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลปลอดภัย
จากไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

ประชาชนปลอดภัย 
และมสีุขภาพ 
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 
 
 

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชนด้านสุขภาพกาย  
สุขภาพใจ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่
สมบูรณ ์

ให้บริการออก
หน่วยตรวจ
สุขภาพให้แก่
ประชาชน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

3 
 

 

โครงการอบรม และทัศน
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขต
ชุมชน 

เพื่อให ้อสม. ไดร้ับ
ความรู้และวิชาการ
ใหม ่ๆ สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้อย่าเหมาะสม 

อสม. ในเขต
เทศบาล 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน  
อสม. 
ในเขตเทศบาล 

อสม.มีความรู้  
วิทยาการใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

4 
 

 

โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพของ
ประชาชน 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนและประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
บริการดา้น
สาธารณสุขของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.2  : สำธำรณสุข   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรคติดต่อ
ที่ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย 
และมสีุขภาพ 
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

6 โครงการควบคมุและป้องกัน
โรคเอดส ์

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลปลอดภัย
จากโรคเอดส ์

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
ผู้ป่วยโรคติดต่อ
ที่ลดลง 

ประชาชนปลอดภัย 
และมสีุขภาพ 
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7 โครงการประชุมสัมมนา
อาสาสมัครสาธารณสุข 
 (อสม.)  

เพื่อให ้อสม.ไดม้ี
โอกาสแลกเปลีย่น
ความรู ้

ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน  
อสม.ในเขต
เทศบาล 

อสม.มีความรู้  
วิทยาการใหม่ ๆ ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

8 โครงการส่งเสริมการแพทย์
แผนไทย การใช้สมุนไพร
และการดูแลแบบธรรมชาต ิ

เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและป้องกัน
โรค โดยแพทย์แผน
ไทย 

ศูนย์บริการ
สาธารณสุข
ชุมชน  จ านวน  
1  แห่ง 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานในเขต
เทศบาล 

ประชาชนมีความรู้
และปลอดภัยยา
สมุนไพรท าให้มี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.2  : สำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 

โครงการตรวจสุขภาพ
เด็กของสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ตรวจสุขภาพเด็ก
ระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัด 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนเด็กใน
เขตเทศบาล 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองศึกษาฯ 
 

10 โครงการจดัซื้อน้ ายาเคมี
และทรายอะเบตป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลปลอดภัย
จากไข้เลือดออก 
 

จัดซื้อน้ ายาเคมีและ
ทรายอะเบต 
เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาด 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมทีไ่ด้รบั
การพัฒนา 

ประชาชนปลอดภัย
และมสีุขภาพดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

11 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ในการ
ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสุนัข/
แมว  

ในการด าเนินการ
ส ารวจข้อมลูจ านวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ 

70,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

70,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

70,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

70,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

70,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ข้อมูลจ านวน
สุนัข/แมว 

ประชาชนในเขต
เทศบาล ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า และโรค
อื่นๆ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

12 โครงการอบรมผู้
ประกอบกิจการทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การอบรมผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

จัดกิจกรรมการ
อบรมเรยีนรู้
ผู้ประกอบการ 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนผู้
ประกอบท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.2  : สำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ส าหรับโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000  
บาท ส าหรับขับเคลื่อน
โครงการตาม
พระราชด าร ิในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน ส าหรับ
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

อุดหนุนคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน ด้าน
สาธารณสุข 12 
หมู่บ้าน 
ละ 20,000 บาท  

240,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

240,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

240,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

240,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

240,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
สุขภาพท่ีด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.3  : สังคมสงเครำะห ์  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

อุดหุนนก่ิงกาชาด
อ าเภอบึงโขงหลง 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิ่ง
กาชาดอ าเภอ 
บึงโขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณ
กิ่งกาชาดอ าเภอบึง
โขงหลง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

สงเคราะห์
ประชาชนท่ี
ได้รับความทุกข์
ยาก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึง
กาฬ 

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อกิจการของเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

สงเคราะห์
ประชาชนท่ี
ได้รับความทุกข์
ยาก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการสนับสนุน
จิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมจติอาสา
พัฒนาหมู่บ้าน
ภายในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาหมู่บ้านภายใน
เขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนประชาชน
ทีมีจิตอาสาเข้า
ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน และที่
สาธารณะ
ประโยชน์ของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการอบรม
อาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) ในเขต
ชุมชน 

เพื่อให ้อผส. ได้รับ
ความรู้และวิชาการ
ใหม ่ๆ สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีได ้

อผส. ในเขต
เทศบาล 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน อผส. ใน
เขตเทศบาล 

อผส.มคีวามรู ้
สามารถน ามาใช้ใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อพัฒนาอาชีพให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมด้าน
อาชีพต่างๆ  

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
รับการฝึกอาชีพ 

ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการออกตดิตาม
และประเมินผลกลุ่ม
อาชีพในเขตเทศบาล 

เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานกลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาล 

กลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาล 
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
กลุ่มอาชีพใน
เขตเทศบาล 

กลุ่มอาชีพมีความรู ้
และมีทักษะในการ
ด าเนินงาน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการส่งเสริมสุข

ภาวะผูสู้งอาย ุ
เพื่อส่งเสริมให้
ครอบครัวปรบัตัว
เรียนรูผู้้เข้ากับผู้อาย ุ

กลุ่มผูสู้งอายุและคน
ในครอบครัว 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุและคนใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการคุม้ครองเด็ก
และป้องกันการค้า
มนุษย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการคุม้ครองเด็ก
และป้องกันการค้า
มนุษย ์

เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนคนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก,เยาวชนและ
ประชานได้รับ
ความรู้ด้านป้องกัน
การค้ามนุษย์  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

6 โครงการเครือข่ายยตุิความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการเครือข่ายยตุิ
ความรุนแรงต่อเด็กและ
สตร ี

เด็กและสตรีในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 
 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
เด็กและ
สตรีทีเ่ข้า
ร่วม
กิจกรรม 

เด็กและสตรีล
ได้รับความรู้
ความเข้าใจด้าน
ความรุนแรง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

7 โครงการส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิคนพิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิคนพิการ 

กลุ่มผู้พิการและคน
ในครอบครัว 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนคน
พิการ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คนพิการไดร้ับ
การส่งเสริมและ
พิทักษ์สิทธิ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

8 โครงการให้ความรู้ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ให้ความรู้ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนคน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
รับความรูด้้าน
ป้องกันการค้า
มนุษย์  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

9 
 

 

อุดหนุนส่งเสริมการด าเนินงาน
กลุ่มสตรีอ าเภอบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมของกลุ่มสตรี
อ าเภอบึงโขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณ
กลุ่มสตรีอ าเภอบึง
โขงหลง ส าหรบัการ
จัดกิจกรรมของกลุ่ม 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

กลุ่มองค์กรสตรี
มีความสมัคร
สมานสามัคคมีี
ความเข้มแข็ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 

 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร  
 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพพัฒนารายได้
เป็นทุนส ารอง
ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
อาชีพ 

อุดหนุน
งบประมาณกลุม่
อาชีพ 
ในเขตเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความรู้
และประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

11 อุดหนุนชมรม
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนกลุ่มใน
การจัดกิจกรรมการ
ดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมกับช่วงวัย 

อุดหนนงบ
ประมาณชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มผูสู้งอายุมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

12 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาว
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
จัดกิจกรรมพัฒนา
เรียนรู้ประสบการณ์
ไปใช้อย่างถูกที่ควร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ชุมชน (อินเตอร์เน็ต
ประชารัฐ) 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐให้กับ
ชุมชน 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนจุด
อินเตอร์เนต็ที่
ติดตั้งให้ชุมชน 

ประชาชนมี
อินเตอร์เนต็ใช้
พัฒนาความรู้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

14 
 
 
 

โครงการบ้านมั่นคง
ชนบท เพื่อสร้างซ่อม
บ้านผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้กับด้อยโอกาส 
 

ประชาชนท่ีมีฐานะ
ยากจนไมม่ ี
ที่อยู่อาศัย 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   จ านวน 
ผู้ยากไร้ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้ประสบ 
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.5  : งบกลำง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์ส าหรับ
โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 
 
 
 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ผู้ป่วยเอดส์
ในเขต
เทศบาล 

ผู้ป่วยเอดส ์
ได้รับการดูแล 
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

2 
 
 

เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพ
ความพิการ ส าหรับ
โครงการเสรมิสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ 

คนพิการในเขต
เทศบาล 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

คนพิการใน
เขตเทศบาล 

ผู้พิการและทุพพล
ภาพไดร้ับการดูแล
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายสุ าหรับโครงการ
สร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล 
 

11,360,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

11,360,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

11,360,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

11,360,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

11,360,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาล 

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
และมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.5  : งบกลำง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 
 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
ท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ีเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง  

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนท่ีเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

200,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนเงิน
ที่จ่าย
สมทบ 

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน   

กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

108,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

108,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

108,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

108,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

108,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนเงิน
ที่จ่าย
สมทบ 

สมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง  

จัดการจราจรในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง เช่น กรวยยาง แผง
กั้น ป้ายเครื่องหมาย
จราจร   ตีเส้นจราจร 
ไฟกระพริบ เป็นต้น 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

การจัด
การจราจร
ในเขต
เทศบาล 

ลดปัญหา
การจราจรใน
เขตเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ประชาชนในพ้ืนท่ี   

เพื่อสร้างจิตส านึก
ความรู้ รัก สามัคคี
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ 
อสพป. ประชาชนท่ัวไป 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละ
ประชาชน
ที่ได้รับ
การ
ส่งเสริม
ความรู ้

ประชาชน  
และ อสพป.  
มีความ
สามัคคีแล
สมานฉันท์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

2 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น/
สมาชิกสภาเทศบาล/
นายกเทศมนตรีต าบลบึงโขง
หลง 

    700,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน
ที่ไปใช้
สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความบริ
สุทธิ
ยุติธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ผู้น าองค์กรและเครือข่าย
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
เครือข่ายผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้น าองค์กร และเครือข่ายยา
เสพติดอ าเภอบึงโขงหลง  
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ
ประชาชน
ที่ได้รับ
การ
ส่งเสริม
ความรู ้

ผู้น าชุมชน
และองค์กร 
เครือข่ายผู้
ประสาน
พลังแผ่นดิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการอบรม
ป้องกันภัยและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 
 

เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชนมีความรู ้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันอาชญากรรม
ยาเสพตดิ 

ประชาชน และ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 
 
 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละประชาชนท่ีมี
การข้องเกี่ยวกับติดยา
เสพติดทีล่ดลง  

ปัญหาของยาเสพติด
ลดลง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

5 ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจรบริเวณทาง
แยกในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อป้องและลด
อุบัติเหต ุ
บนท้องถนน 
 

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร  จ านวน 3 
จุด ในเขตเทศบาล 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นลดลง 

การจราจรมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 
 
 

 
 

โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือของ
ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

 เพื่อให้ความรู้ในด้าน
การป้องกันภัย 
 
 
 

ให้ความรู้ในด้าน
การป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนแก่
เยาวชนท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน  

   50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละประชาชนท่ี
ได้รับการส่งเสรมิ
ความรู ้

ประชาชน 
และเจา้หน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 
  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ และความ
ช านาญในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณใน
ด้านต่าง ๆ   

จัดฝึกอบรม สมาชิก  
อปพร. ในเขตเทศบาล 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน   
อปพร.ใน
เขต
เทศบาล 

สมาชิก  
อปพร.  
มีความรู้ใน
การป้องกัน
และ
ช่วยเหลือ  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

 

8 
 
 

 

โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัสาธารณภัย 
 
 

เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่
ประสบภัย 
 
 

จัดจัดซื้อถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนผู้
ประสบ 
ภัยในเขต
เทศบาล 

บรรเทา
ความ 
เดือดร้อน
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

9 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วง
เทศกาล 
 

เพื่อรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหต ุ
 
 

จัดตั้งเวรยามและออก
ตรวจระดับแอลกอฮอล์
ส าหรับผู้ขับข่ีรถยนต์
และจักยานยนต ์

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น
ลดลง  

ลดการเกิด
อุบัติเหตุบน 
ท้องถนน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

10 โครงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง 
สอดส่องการป้องกันยา
เสพติดตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ประชาชน
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

11 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
สมาชืก อปพร. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพิ่มศักยกภาพในการ
ท างานให้แก่ อปพร. 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน  
อปพร.  
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร.  
มีส่วนร่วม
เป็นแกนน า
และก าลัง
หลักในการ
บริหาร
จัดการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

12 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน
การป้องกันสาธารณภยั 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน เยาวชนด้าน
การป้องกันสาธารณภยั 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันสาธารณ
ภัย 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ประชาชน
ในเขต
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

13 โครงการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมการป้องกันการแพร่
ระบาดยาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
การป้องกันการแพร่
ระบายของยาเสพตดิ 

อุดหนุนงบประมาณ
อ าเภอบึงโขงหลง 
หรือสถานศึกษาในเขต
เทศบาล ส าหรับจดั
กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับ
ยาเสพตดิ 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณ
ที่สนับสนุน 

ลดการแพร่
ระบาดของ
ยาเสพตดิ
ในพื้นที่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

14 โครงการสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ
ชุด ชรบ.หมู่บ้าน
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานชุด 
ชรบ. หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
อ าเภอบึงโขงหลง  
ส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานชุด ชรบ. 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ี 
ชรบ.หมู่บ้าน 
ในพื้นที่เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนด้านสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยทางท้อง
ถนน  

สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน  
อาสากู้ชีพ กู้ชีพกู้ภัย  
( OTOS ) 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนสมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพล
เรือน อาสากู้ชีพ 
กู้ชีพกู้ภัย ( 
OTOS ) 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เตรียมพร้อมใน
การเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้
อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และ
ทันท่วงที 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.1  : กำรพำณิชย ์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 
 

โครงการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาตลาดสด 
ตลาดโตรุ้่งเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงตลาดสดและ
ตลาดโตรุ้่งเทศบาลใหเ้ป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด
มีสภาพแวดล้อมท่ีด ี

เป็นการปรับปรุงตลาด
สด และตลาดโต้รุ่ง
เทศบาล  

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ตลาดสดทีไ่ด้
มาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

ตลาดสดมี
มาตรฐาน  
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

2 ก่อสร้างปรับปรุงห้อง
แถวตลาดสดเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นท่ีอยู่อาศัยของ
ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย 
ส าหรับเช่าอาศัย 

ก่อสร้างห้องแถวตลาด
สด 10 คูหา 
 

 2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ห้องแถวที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ห้องแถวมี
มาตรฐาน  
 

กองช่าง 
 
 

3 โครงการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาโรงฆ่าสตัว์ได้
มาตรฐาน  

เป็นการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาโรงฆ่าสตัว์
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

โรงฆ่าสัตว์ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

โรงฆ่าสัตว์  
มีมาตรฐาน  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

4 โครงการอบรม
ผู้ประกอบการในตลาด
สดและร้านจ าหน่าย
อาหาร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมผู้ประกอบการใน
ตลาดสดและร้านจ าหน่าย
อาหาร 

จัดกิจกรรมการอบรม
เรียนรูผู้้ประกอบการใน
ตลาดสดและร้าน
จ าหน่ายอาหาร 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
ผู้ประกอบการ
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ประกอบการ
ในตลาดสด
และร้าน
จ าหน่าย
อาหาร 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.1  : กำรพำณิชย ์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการตลาดนัดชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อจัดหาตลาดขาย
สินค้าชุมชน 

ตลาดนดัชุมชนเพื่อ
ขายสินค้า 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนตลาดนัด
ชุมชนที่จัดตั้ง 

ประชาชนมีตลาด
ขายสินค้าที่มาจาก
ชุมชน และ
ประชาชนทีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ขายออนไลน์ให้กลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้และช่องทาง
การขายของกลุ่ม
อาชีพ 

ฝึกอบรมการขาย
ออนไลน์ให้อาชีพ 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีเข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.2  :  แผนงำนเคหะและชมุชน   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน คสล.
จากสามแยกโรงเรียนบึงของ
หลงวิทยา ถึงถนนถนนสวน
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 343 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

831,775 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน คสล.
รอบหนองสิม บ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง  3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,051 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,153 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

1,529,205 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

3 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ภูมิทัศน์หนองสิม 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงามและใน
การจัดกิจกรรม 

ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.2  :  แผนงำนเคหะและชมุชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมขนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 
หน้า ธกส. สู่แหล่งท่องเที่ยว
หาดค าสมบูรณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสู่
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความสวยงาม และท าให้
การสญัจรปลอดภยั 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เป็นถนนส าหรับเดินวิ่ง
ออกก าลังกาย และใช้ในการ
สัญจรของประขาชน (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

5,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ขนาดพื้นท่ี 
ที่ท าการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
สิมเป็นสถานท่ีพักผ่อน  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงามและใน
การจัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
หนองสิมเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 3,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.3 :  แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 
 

ก่อสร้างศาลาปะรมัพิธี
กีฬาเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดงานและประกอบ
กิจกรรมของ
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

ศาลาปรมัพิธีกีฬาบริเวณสนาม
กีฬาเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลาปรมัพิธี
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนใช้เป็น
สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม
แข่งขันกีฬา 

กองช่าง 
 
 
 

2 ก่อสร้างลานกีฬาภาย 
ในชุมชนพร้อมสนับสนุน
อุปกรณ์เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง บ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
จัดงานและประกอบ
กิจกรรมของ
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง  12.50 เมตร ยาว  
22 เมตร  (ตามเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ลานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ชุมชนมีลาน
กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อมและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 
 

3 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสนาม
ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ของชุมชน 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง  12.50 เมตร ยาว  
22 เมตร  (ตามเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ลานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ชุมชนมีลาน
กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อมและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 
 

4 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ 
ในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นสนาม
ฝึกซ้อมการเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
ของชุมชน 

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง  12.50 เมตร ยาว  
22 เมตร  หนา 0.10เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  275  ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   133,375 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

 ลานกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

ชุมชนมีลาน
กีฬาส าหรับ
ฝึกซ้อมและ
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการรณรงค์เพื่อลด
ปริมาณขยะมลูฝอยอย่าง
ยั่งยืน (ขยะรีไซร์เคลิ) 

เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง
และง่ายในการก าจัด และ
น ากลับไปใช้ใหม ่

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ข้างเคียง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  จ านวนขยะ
ลดลงต่อวัน 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 
 
 

จ้างเหมาปรบัเกลีย่และฝัง
กลบขยะมลูฝอย 
 

เพื่อก าจัดขยะมลูฝอยให้
ถูกต้อง 
 

จ้างเหมาหน่วยงาน / 
เอกชนฝังกลบ 
 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 
 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 
 
 

จัดซื้อถังขยะรองรับขยะและ
สิ่งปฏิกูล 
 

เพื่อใช้เป็นที่รองรับขยะ
ของชุมชน 
 

จัดซื้อถังขยะแบบ
ยางรถยนต ์
หรือถังพลาสติก 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
ถังขยะที่
เพียงพอ 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4 
 
 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะ 
 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
คัดแยกขยะดีขยะเสียง่าย
ในการก าจัด และน า
กลับไปใช้ใหม ่

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ข้างเคียงลดลง 
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนขยะ
ลดลงต่อวัน 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

โครงการรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ าใน
ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการบรหิารจดัการรักษา
ความสะอาดแหล่งน้ าในชุมชน 

จัดกิจกรรมการอบรม
เรียนรู้ในการบริหาร
จัดการรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ าในชุมชน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ชุมชนมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

6 
 
 

โครงการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาบ่อบ าบัด
สิ่งปฏิกูลเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงและบ ารุงรักษา
บ่อบ าบัดสิ่งปฏิกลูเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลงได้มาตรฐาน  

เป็นการปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

บ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ได้
มาตรฐาน 
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

7 โครงการอบรม
ประชาชน เยาวชน 
อาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก (อถล.) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
ประชาชน เยาวชน  
อาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก (อถล.)  

จัดกิจกรรมการอบรม
เรียนรู้ในเรื่องการดู
ความสะอาด ความ
ปลอดภัยของ
สิ่งแวดล้อม 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ชุมชนมี
ความสะอาด
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

8 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการน้ าเสียและการ
จัดการสิ่งปฏิกูลใน
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
ได้มสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการรักษา
ความสะอาดแหล่งน้ า
เสียในชุมชน 

จัดกิจกรรมการ
อบรมเรยีนรู้ในการ
บริหารจดัการรักษา
ความสะอาดแหล่ง
น้ าเสียในชุมชน 

 50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

9 โครงการจดัการขยะอย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการธนาคารขยะ
และการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน   

จัดกิจกรรมการ
จัดการขยะที่ต้นทาง
ของชุมชน ตาม
นโยบายของผู้ว่า
ราชการจังหวัด และ
นโยบายรัฐบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม
ความรู ้

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 
 

 

โครงการอบรม
ประชาชน 
ให้มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ชุมชนเฝ้าระวังและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

จัดฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม   

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

ประชาชนและ
เยาวชนรัก  
และหวงแหน
รักษาสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 
 

11 
 

 

โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรตฯิ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนต้นไม้
เพิ่มขึ้น 
 

พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้นประชาชน
มีความรักและหวง
แหนสิ่งแวดล้อม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

13 
 
 

โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน  

เพื่อให้ประชาชน
ประหยดัพลังงานและ
หันมาใช้พลังงาน
ทดแทนจากธรรมชาต ิ

รณรงค์
ประชาสมัพันธ์
การใช้พลังงาน
อย่างประหยดั 

   50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมความรู ้

ประชาชนมีความรู้
ในการใช้พลังงาน
ทดแทนและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

โครงการสนับสนุคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา 
อาหารเสริม (นม) 
นักเรียนของสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล 

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
เสรมิ (นม) กันครบทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก
นักเรียน 

2,700,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,700,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,700,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,700,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,700,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม 

เด็กมสีุขภาพ
พลานามัย 
สมบูรณ์แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

2 
 
 

โครงการสนับสนุคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา
ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 

เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูล 

ห้องสมุดโรงเรียน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนและ
ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้และสืบค้น
ข้อมูล 

กอง
การศึกษา 

 

3 
 
 

โครงการสนับสนุคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
อุปกรณ์การเรียนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลืออุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์การเรียน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการจดังานบัณฑติ
น้อยของสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล   

เพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรยีน 

เด็กในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
เด็กนักเรยีนที่
ได้รับใบ
ประกาศยนยีบัตร 

เด็กเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการสอน  
(รายหัว) ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 

เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
จัดการเรียนการ
สอน 

90,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

90,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

90,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

90,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

90,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียน 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการเรียนรู้นอกสถานท่ี
เด็กนักเรยีนของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในสังกัด
เทศบาล  

 เด็กนักเรียน
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนเกิด
ความภาคภูมิใจมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรยีนรู้
ของสถานศึกษาในเขต
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรยีน 
 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรูเ้พิ่มเติม 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีแหล่ง
เรียนที่หลากหลาย
ตามบริบทชุมชน 

กอง
การศึกษา 

 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา  
ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/ซ่อมแซม
อาคารเรยีนอาคารประกอบ
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ 

อาคารเรยีน  
อาคารประกอบมี
ความมั่นคง
ปลอดภัย 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมสีถานท่ี
เพียงพอต่อการเรยีน 

กอง
การศึกษา 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษากิจกรรม
พัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กของ
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผูดู้แลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็กมี
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ครูผูดู้แลเด็ก
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได ้

กอง
การศึกษา 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีความรู้ทักษะ
เพิ่มขึ้น 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การพัฒนาทักษะ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อหนังสือ
เรียนให้กับนักเรียน 
 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
หนังสือเรียน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุ
หนังสือเพียงพอ 
ต่อการเรียน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรยีนของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องแบบให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียนครบคน 

กอง
การศึกษา 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
กิจกรรมพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ทักษะประสบการณ์
ให้นักเรียนเพิ่มเติม
ตามบริบทสังคม 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่าเรียน
ตามนโยบายเรียน
ฟรี  ๑๕ ปี 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
พัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย 

เพื่อจัดท าศูนย์การ
เรียนรู้ปฐมวัยให้กับ
เด็กนักเรยีน 

ศูนย์การเรียนรู้
ปฐมวัยในโรงเรียน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

อาคารและสถานท่ี
ศูนย์เรียนรู้  
 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
สู่อาเช่ียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดเทศบาล 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนในสังกัด
ได้รับความรูเ้รื่อง
อาเซี่ยน 

สถานศึกษา
ส าหรับจัดซื้อ
อุปกรณ์จดับอร์ด
กิจกรรม 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการตรวจประเมิน
ภายในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการประเมิน
สถานศึกษาในสังกัด 

สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 5 
แห่ง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้านต่าง 
ๆ  อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการติดตามและประเมิน
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การประเมินสถานศึกษา
ในสังกัด 

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึน้ 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้านต่าง 
ๆ  อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 

18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการแข่งขันกีฬานักเรียน
ในสังกัด อปท. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนการจดัการ
แข่งขันกีฬา 

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนนักเรียนท่ี
เข้าร่วม 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้านต่าง 
ๆ  อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 

19 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษาสังกัด 
 อปท. 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนส่งเสรมิ
กิจกรรมรักการอ่าน 

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้านต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 

20 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา คา่
ปรับปรุงหลักสูตรของ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนส่งเสรมิ
การจัดท าหลักสตูร 

สถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

มีหลักสูตรทีด่ี
เหมาะสม 
กับเด็กนักเรยีน 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการพัฒนาจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 
และสถานศึกษาใน
สังกัด อปท. 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการ
เรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสม 

กอง
การศึกษา 

 

22 โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง
เด็กนักเรยีน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนในวันปฐมนิเทศ  

ฝึกอบรมผู้ปกครอง
นักเรียนในวัน
ปฐมนิเทศ 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ผู้ปกครองที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้ปกครอง
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

 

23 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
อาหารกลางวันสถานศึกษา
ในเขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรยีนในเขต
เทศบาล 

อุดหนุนสถานศึกษา
อาหารกลางวัน
ตามที่ได้รับการ
จัดสรรจ านวนเด็ก 

4,828,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

4,828,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

4,828,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

4,828,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

4,828,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
จัดสรร 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอ
ต่อพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
เครื่องแบบนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการ
เรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

นักเรียนได้รับ
เครื่องแบบ
นักเรียนครบคน 

กอง
การศึกษา 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
หนังสือเรียนของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นค่า
หนังสือเรียน  

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่า
หนังสือเรียน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงนิอุดหนุน 

24,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีหนังสือ
เรียนเสรมิ
พัฒนาการในด้าน
ต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

26 โครงการอบรมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดเูด็กปฐมวัย 

เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมเกี่ยวกับ
การเลีย้งดูเด็ก
ปฐมวัย 
 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 
และสถานศึกษา
ในสังกัด อปท. 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ  อย่าง
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

27 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จัดกิจกรรมการสอน (ราย
หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน
ให้กับนักเรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่าจดั
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

287,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

287,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

287,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

287,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

287,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียน 

กองการศึกษา 

28 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เนต็สืบค้น
ข้อมูลแก่นักเรยีน 

นักเรียนมีแหล่ง
สืบค้นข้อมูลและ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนได้เรียนรู้
ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัยและเข้าถึง
ได้ง่าย 

กองการศึกษา 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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จัดนิทรรศการแสดง
กิจกรรมผลงานเด็ก
นักเรียน 

เพื่อประชาสมัพันธ์และ
แสดงผลงานทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด 

จัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการ
เรียนรู้ของเด็ก 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กนักเรยีนเกิด
ความภาคภูมิใจมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

30 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่อง
เด็กเล่นให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เด็กมีที่เล่น ออกก าลัง
กายและพักผ่อนหย่อน
ใจ 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 
 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เนักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอต่อการเรยีน
การสอน เด็กเกิด
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงหลักสูตรของ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาล 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสตูรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับผู้เรยีน 

จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สถานศึกษามี
หลักสตูรที่
สอดคล้องกับบริบท
ชุมชนและความ
ต้องการผู้เรียน 

กอง
การศึกษา 
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สนับสนุนส่งเสริม
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือและยุว
กาชาด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ลูกเสือยุวกาชาด 
 

อุดหนุนงบประมาณ
สถานศึกษา  
ส าหรับการจัด
กิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

เด็กนักเรยีนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นการส่งเสรมิ
กิจกรรม  
ของนักเรียน 

กอง
การศึกษา 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมสถานศึกษาจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 
ส าหรับจัดกิจวันเด็ก
แห่งชาติ 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมกิจกรรม
ของนักเรียน 
 

กองการศึกษา 

34 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษากิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด 

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 
 

สถานศึกษาในเขต
เทศบาลส าหรับจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพ
ติด 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

เด็กและเยาวชนไม่
ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด 

กองการศึกษา 
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โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา อาหาร
กลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร
กลางวันให้กับ
เด็กนักเรยีน 

เด็กนักเรยีนใน
สถานศึกษาได้รับการ
จัดสรรอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

300,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

300,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

300,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

300,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

300,100 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้รับการ
จัดสรร 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอต่อ
พัฒนาการเด็ก 

กองการศึกษา 

36 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษาค่าอุปกรณ์
การเรยีนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนได้รับ
การช่วยเหลือ
อุปกรณ์การ
เรียน 

นักเรียนได้รับการ
ช่วยเหลือค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

32,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจัดการเรยีน
การสอนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมีอุปกรณ์
เพียงพอ 
ต่อการเรียน 

กองการศึกษา 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.1  : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

37 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

1,650,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1,650,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1,650,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1,650,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1,650,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
จัดสรร 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอ
ต่อพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

38 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

336,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

336,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

336,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

336,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

336,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
จัดสรร 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอ
ต่อพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

39 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธ์ิ
อ านวย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
การจัดสรรอาหาร
กลางวันครบทุกคน 

2,772,000
งบเทศบาล
เงนิอุดหนุน 

2,772,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,772,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,772,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

2,772,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับการ
จัดสรร 

นักเรียนได้รับ
อาหารเพียงพอ
ต่อพัฒนาการ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการจดัหา
อุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนชุมชน 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชนได้ฝึกซ้อม
และออกก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนชุมชน 
 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 

2 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ของ อปท.  
 

สนับสนุนเงิน
งบประมาณและเข้าร่วม
จัดการแข่งขัน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
อปท. 
ที่เข้าร่วม 

ข้าราชการ ผู้น าชุม
ขนมีความสามัคคีมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

3 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้ประชาชน  
เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน
และเยาวชน
ที่ได้มสี่วน
ร่วมกิจกรรม  

ประชาชนมีความรัก
สามัคคมีีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัย
จากพิษภัยยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 
 

4 
 
 
 

โครงการจดังานวัน
เทศบาลสัมพันธ์ 
 
 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ 
,พนักงานเทศบาล 

เข้าร่วมกิจกรรมกับ
ส านักงานเทศบาลอื่นที่
จัดงาน  

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

40,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

หน่วยงาน
เทศบาล 
ในจังหวัดบึง
กาฬ 

เทศบาลมคีวามรัก
ความสมคัรสมาน
สามัคคมีีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กนักเรยีนปฐมวัย
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์และ
แข็งแรง 

เด็กระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนเด็ก
นักเรียนใน
สังกัด 

เด็กนักเรยีน 
มีสุขภาพอนามยัที่
สมบูรณ์และแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 :  ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถีชุมชน 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปะะวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
ของท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถี 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนร้อยละ
ของ
นักท่องเที่ยว 

บริการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
 

2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาและศิลปะะ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลมี
ความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 :  ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 

 

โครงการจดังานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต ์
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
5 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 
 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

6 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานแห่เทียน
พรรษา 
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

7 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีแข่งเรือ
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแข่ง
เรือ 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

8 โครงการสนับสนุนจดั
กิจกรรมงานรัฐพิธีและ
งานราชพิธีหรือวัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงานราชพิธี
หรือวันส าคญัของชาติ 

อุดหนุนอ าเภอบึง
โขงหลงในการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาต ิ

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
ส านึกในพระ
มหาธิคุณและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 :  ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 
 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 
 
 

เพื่อแนะน าสถานท่ี
ท่องเที่ยว 
อ าเภอบึงโขงหลง 
 

จัดท าป้ายแนะน า
สถานท่ีท่องเที่ยว
ของอ าเภอบึงโขง
หลง 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

จ านวน 
ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 
เพิ่มขึ้น 

เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

10 
 

 

โครงการขึ้นภู ดูบึง ทึ่ง
วัฒนธรรม 
 

เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณและเข้าร่วม
กิจกรรม ส่งเสริมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้รู้จักมากขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาท่องเที่ยวใน
พื้นที ่
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

จัดท าเอกสาร / วารสาร
ผลงานของเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และผลการ
ด าเนินงาน 

จัดท าเอกสาร / วารสาร
ส่งพิมพ์รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิเพิม่ขึ้น 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

2 
 
 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (ส านักปลัด) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิเพิม่ขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

ส านักปลดั 

3 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์หอกระจายข่าว
หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

ปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์และขยายเขต
หอกระจายข่าวให้
ครอบคลมุในเขต 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิเพิม่ขึ้น 

ชุมชนมีความรู้
ข่าวสารตา่ง ๆ 
ได้ดยีิ่งข้ึน 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

4 โครงการอบรมสมัมนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ
บุคลากร 
 

จัดอบรมสัมมนา
บุคลากรท้องถิ่นและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
พัฒนาองค์กร 

ส านักปลดั 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

โครงการอบรมวินัย
พนักงานเทศบาลต าบล 
บึงโขงหลง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการอบรมวินัย
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า รวมทั้ง
ของพนักงานจ้าง 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องวินัย
พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ ารวมทั้ง
ของพนักงานจ้าง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้  
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

6 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่
เทศบาล และประชาชน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้
เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้
น ามาพัฒนาชุมชน 
และตนเองให้ดีขึ้น   

อบรมและดูงานนอก
สถานท่ีของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง และประชาชน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหาร  
สมาชิกสภา ข้าราชการ 
พนักงานส่วนท้องถิ่น   

เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีใช้ในการ
เดินทางไปราชการ
ตามค าสั่งหรือท่ีได้
มอบหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิก  
พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับความรู้ 
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเทศบาล 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงาน
และเจา้หน้าท่ี
ได้รับความรู้ มี
ทักษปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

8 
 

 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอบึงโขงหลง 

เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณกิจกรรม
สภาวัฒนธรรมอ าเภอ
บึงโขงหลง 

อุดหนุนอ าเภอ 
บึงโขงหลงส าหรับจัด
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรม 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ
สภาวัฒนธรรม
อ าเภอบึงโขง
หลง 

กองการศึกษา 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 
 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
การบริหาร
กิจการ 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

10 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
นายกเทศมนตรีพบ
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร  

ชุมชนในเขต
เทศบาล 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเกิด
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร
กับประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

11 โครงการอบรม
กฏหมายเบื้องต้น
ส าหรับประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ
ฝึกอบรมกฏหมาย
เบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
กฏหมาย
เบื้องต้น 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้ มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

12 โครงการอบรมข้อมูล
ข่าวสารและพรบ.
อ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการอบรม
ข้อมูลข่าวสารและ
พรบ.อ านวยความ
สะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ 

อบรมข้อมูล
ข่าวสารและ
พรบ.อ านวย
ความสะดวกใน
การพิจารณา
อนุญาตของทาง
ราชการ 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีได้รับ
ความรู้ มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน 

กองยุทธศาสตรฯ์ 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 โครงการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมจดั
กิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัด 
บึงกาฬ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุน
ส่งเสริมกิจกรรมของจังหวัดเป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลีย้ง
เดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นการสนบัสนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
ของจังหวัด 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน
จ านวนคน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ
จังหวัด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 รายจ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธี
การ 

เพื่อเป็นค่ารับรองและพิธรการ  
หรือเลีย้งรับรองส าหรับผู้ที่มา
ประชุม นิเทศงาน  ตรวจงาน  เยีย่ม
ชมทัศนศึกษาดูงาน  หรือด าเนิน
กิจการอื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของเทศบาล 

ค่ารับรองและพิธี
การหรือเลี้ยง
รับรอง 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนผู้มา
ประชุม 
ศึกษาดูงาน 
ตรวจงาน
หรือด าเนิน
กิจการอื่น 

ผู้ที่มาประชุม 
นิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชม
ทัศนศึกษาดูงาน  
หรือด าเนิน
กิจการอื่น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กอง
ยุทธศาสตร์ฯ) 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

16 ค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

ส าหรับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทยหรือประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน 

ค่ารับรองหรือเลี้ยง
รับรอง 

25,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

25,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวนผู้เข้า
ประชุม 

ค่ารับรอง
หรือเลีย้ง
รับรองผู้เข้า
ประชุม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17 สนับสนุนการส ารวจ
ค่ารังวัดที่ดินชุมชน
ในเขตเทศบาล 
 

เพื่อสนับสนุนเงินงบประมาณเน
ค่ารังวัดในการส ารวจแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์  

อุดหนุนงบประมาณ
ส านักงานท่ีดินจังหวัด
บึงกาฬ  
 

36,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

36,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

36,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

36,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

36,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

จ านวนแนว
เขตที่ดิน มี
ความชัดเจน
ขึ้น 

จัดท าแนว
เขตที่ดินสา
ธารณ 
ประโยชน ์

ส านักปลดั 
 
 

18 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้
งานของวัสดุ
และครภุณัฑ์
ยาวขึ้น 

กองคลัง 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

19 ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธ ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันส าคัญต่างๆ ของชาติ ค่าจัด
งาน กิจกรรมต่างๆ เช่น ค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวง
มาลา ตามความจ าเป็นตาม
นโยบาย หรือค าสั่งของอ าเภอ
จังหวัด  

พิธีทางศาสนา 
งานรัฐพิธี พระ
ราชพิธี หรือวัน
ส าคัญต่างๆ   

 20,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนาท่ีจัด 

เข้าร่วม
กิจกรรมพิธี
ทางศาสนา  
งานรัฐพิธี  
พระราชพิธี 
หรือวันส าคญั
ต่างๆ   

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

20 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมความรู้จัดท า
แผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความรู้ใน
การจัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

จัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนา
หมู่บ้าน จ านวน  
60 เล่ม 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 

เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 
 

เทศบาลมีแผน
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ด าเนินงาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

21 
 

 

โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมด้าน
จริยธรรมคณุรรม
และความโปร่งใส 

พนักงานเทศบาลมีจริยธรรม
และเป็นแบบอย่างท่ีด ี
 

กิจกรรมฝึกอบรม
พนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับจริยธรรม 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน
เทศบาลมี
จริยธรรมและ 
คุณธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 
 
 

โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อใช้ในการพัฒนา
เทศบาล  และเพื่อ
ประชาสมัพันธ์โครงการ
ต่าง ๆ  

จัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล จ านวน 
100 เล่ม 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

เทศบาลมี
แผนพัฒนา 
ที่มีประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตรฯ์ 

23 ค่าใช้จ่ายในการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

เพื่อติดตามและรายงาน
ผลจากการตดิตามให้
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร 
และประชาชนทราบ 

ชุมชนในเขต
เทศบาล จ านวน  
12 ชุมชน   

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การปฏิบัติ 
งานมีประ
สิทธิ ภาพ    

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนและผู้
ที่มีส่วนได้เสยีต่อ
การบริการ
สาธารณะของ
ท้องถิ่น 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

24 โครงการเวทีประชุม
ประชาคมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจัดท าเวทีประชาคม
เมืองเพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน กลุ่ม
องค์กรเครื่อข่าย ใน
เขตเทศบาล จ านวน 
190 คน   

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนคน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทศบาลมี
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
ที่มีประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 
 

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนด าเนินงานประจ าปี   

เพื่อใช้ในการบริหาร
งบประมาณของเทศบาล  
และใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

จัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าป ี
จ านวน  50 เล่ม 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

เทศบาลมีแผน
ด าเนินงาน
ประจ าปีที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

26 ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เทศบญัญัตริายจ่าย
งบประมาณประจ าปี   

เพื่อใช้ในการบริหาร
ประมาณของเทศบาล  
และใช้ในการ
ประชาสมัพันธ์ 

จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี จ านวน 100  
เล่ม 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

เทศบาลมเีทศ
บัญญัติ
งบประมาณใช้ใน
การบริหาร 

กองยุทธศาสตร์
ฯ 

27 
 
 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล 

จ้างเหมาหน่วยงาน
ของร้ฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนในการจัดท าแผน
ที่ภาษ ี

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

28 โครงการมอบรางวัล
ส าหรับผู้เสียภาษี   

เพื่อเป็นแรงจูงใจใน
การช าระภาษีของ
ประชาชน 

ประชาชนผู้เสียภาษี 30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

    ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนมีจ านึก 
ในการเสียภาษี  
และสามารถ
จัดเก็บภาษไีดม้าก
ขึ้น 

กองคลัง 

29 โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบ
สารสนเทศของ
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

พื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรม 
WMIS ในการ
บริหารงาน Website  

จ้างเหมาหน่วยงาน
ของร้ฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนในการปรับปรุง
และพัฒนาโปรแกรม 
WMIS  

  30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

Website ของ
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลงมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองยุทธศาสตร์
ฯ 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

30 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (ส านักปลัด)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

31 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (กอง
ยุทธศาสตร์ฯ)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองยุทธศาสตรฯ์ 
 

32 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทธิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชิน ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนิน
กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

กิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทธิ
ดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณพระบรม
ราชิน ี

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
ส านึกในพระ
มหาธิคุณและ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

33 โครงการจดัพิธีบ าเพ็ญ
กุศลและน้อมร าลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อแสดงความ
กตัญญูและ
เทิดพระเกยีรตแิด่
พระองค์ท่าน 

พิธีบ าเพ็ญกุศลและน้อม
ร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชน 
ส านึกใน
พระมหาธิ
คุณ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

34 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การด าเนินกิจกรรม
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชิ
นีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชน 
ส านึกใน
พระมหาธิ
คุณและ
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.1 : บริหำรงำนทั่วไป   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

35 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ 
วชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การด าเนิน
กิจกรรมเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระวชิรเกลา้
เจ้าอยู่หัว 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
ส านึกในพระ
มหาธิคุณและ
แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดัเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.2 : กำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (กอง
การศึกษา)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 
 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กอง
การศึกษา)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.3 : สำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (กอง
สาธารณสุขฯ)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.4 : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กอง
สาธารณสุขฯ)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.5 : สังคมสงเครำะห ์  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (กองสวัสดิการ
สังคม)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กอง
สวัสดิการสังคม)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  : กำรพัฒนำและยกระดับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
แผนงำน 7.6 : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ (กองช่าง)   

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการ
ทั่วไป 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

การปฏิบัติงาน
สะดวก 
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม (กองช่าง)   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ 

ค่าซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์
และทรัพยส์ินของ
เทศบาล 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น 

อายุการใช้งาน
ของวัสดุและ
ครุภณัฑ์ยาวขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการจดัซื้อเต๊นท์
เพื่อบริการประชาชน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อการให้บริการแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล 

จัดซื้อเต๊นเพื่อ
ให้บริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนเต๊น
ที่จัดซื้อ 

มีเต๊นที่ได้
มาตรฐาน
ให้บริการแก่
ประชาชน 

กองช่าง 

4 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงบ ารุง
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 
ที่ปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ได
นับการปรับปรุง
และบ ารุงรักษา 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 
 
 

ยกระดับถนน คสล. จาก 
ทางหลวงแผ่นดิน ผ่านหน้า
บ้านนายดนตรี นาชัย  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 320 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)  

 776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 
 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 

ปูถนนแอลฟัลติกจากถนน 
รพช.บ้านทรายทอง ถึงถนน
สี่แยกโรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปูถนนแอลฟัลติกขนาด
กว้าง 5 เมตร  หนา  0.04 
เมตร ยาว 922 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  4,610 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 2,235,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
เขตเทศบาล 

4) ถนนช่วงที่ 1 
5) ถนนช่วงที่ 2 
6) ถนนช่วงที่ 3 

(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 
 

 
 

ปรับปรุงถนน คสล.ปูทับแอล
ฟัลติกจากสะพานห้วยทราย
ชุมชนบ้านโนนหนามแท่ง  
ถึงชุมชนบ้านดอนกลาง 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 605 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,025 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

1,467,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 5 
 

 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ที่ดินนายเฉลมิ สุพร   
ถึงถนนหน้าส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 605 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,025 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

 
 

 1,467,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

6 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หนองสิม   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,051 เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
3,153 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   
 

1,529,205 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายไพฑลูย์ ยรรยง ถึงบ้าน
นายบุญรอด ปุระสะโต   
บ้านสว่างพัฒนา 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.รพช.
ชุมชนชนบ้านทรายทอง   
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
9,000  ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

  
 

4,365,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

9 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นางน้อย วงศ์โคกศรี   
ถึงห้วยทราย 
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
117 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
585 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   283,725 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
ป่าสระแก้ว ถึงทางหลวง
ชนบท บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 540 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,700 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,309,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

11 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
วัดป่าอรัญญวาสี   
บ้านโนนหนามแท่ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 
 

  388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

12 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
นายแม็ก สอนโพธิ ์
บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
149 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
596 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   
 
 
 
 

289,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ศูนย์ อปพร. ถึงสะพานห้วย 
น้ าพ่น เขต อบต.บ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 598 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 2,392 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

580,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  580,060 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

14 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายบัวภา วรชินา        
ถึงบ้านนายสรรค์ วงค์สีดา 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
400 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนางซ่อน นาชัย  
ถึงคลองสูบน้ าบ้านทรายทอง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

16 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยนิตยา ถึงถนนไปเมรุ
บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
200 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 388,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

17 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล.จากนาง
หนูเพียร ถึงโรงสีนางสมรัก  
สีหชาติ บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

18 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านดอนกลาง ถึงห้วยทราย
บ้านดอนกลาง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 692 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  2,768 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 
 

1,342,480 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

19 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ดอนกลาง ถึงห้วยน้ าพ่นบ้าน
ดอนกลาง 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
400 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  776,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

20 
 

 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายขุน ประสงค์ศร ี
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
23 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 92 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  44,620 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

21 ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยปู่ตา บ้านโนนสวรรค ์
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
600 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
2,400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

 1,164,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก
ซอยสวรรค์บาดาล ถึงข้าง
บ้านนางบุญชู คมกล้า   
บ้านโนนสรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 106  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  424 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  205,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

23 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายสมัย ปณุรบิูรณ์   
ถึงสี่แยกบ้านโนนสรรค ์
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 133  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 798 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  387,030 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

24 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายดอน หินพลชม   
ถึงแยกโรงหินขาว 
บ้านโนนสรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 179  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  716 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  347,260 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นางส ารอง บุญอเนก  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

    221,160 
งบเทศบาล 
เงนิอุดหนุน 

 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

26 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยก
บ้านหนองสิม ถึงสระหนอง 
สิม บ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
56  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
224 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 

108,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

27 ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ร้านอาหารแสงอรุณ 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
50 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร 

  
 

97,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 
 
 

 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นายเดียว บุญเอนก 
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 100 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  48,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

29 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
หลังตลาดสดเทศบาล   
ถึงข้างสหกรณ์การเกษตร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
353  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
1,412 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 

684,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

30 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน
นางหนูสิน สีดา 
บ้านสว่างพัฒนา 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
57  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
228 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

110,580 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

31 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางสายฝน คล่องดี   
ถึงบ้านนายกาญ คนกล้า   
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว  50 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 200  
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 
 
 

 

97,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

32 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายทอง พูสมศรี    
ถึง รร. บ้านหนองสิมโนน
สวรรค์ บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
114 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
456 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  378,400 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

33 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายสมพงษ์ ศรีพลน้อย  
ถึงสามแยกบ้านนายต้น   
วันภักดิ์ดี บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
250 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
1000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  221,160 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน
ทางหลวง ถึงฝายชะลอน้ า
ห้วยโป่ง บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
178 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
712 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  
 
 
 

 

345,320 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน คสล. หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดศิรมิงคลว
รารามบ้านโนนสว่าง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
120 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

  232,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

36 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านช่างไก่จากทางหลวง   
ถึงห้วยทรายบ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
156 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
624 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร   

   302,640 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. จุดถนน
ทางเชื่อมของถนนทางหลวง
แผ่นดินในเขตเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 
 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายสุพัฒน์ บุญสร้าง   
ถึงบ้านนายหอมหวน   
แก้วเคนมา บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 30 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

   582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

39 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศูนย์
พัฒนาอาชีพเทศบาลต าบล 
บึงโขงหลง บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 153 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 612 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

   296,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. หน้าบ้าน
นายพิชิต แสนจันทร ์
บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 210 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

101,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

41 ก่อสร้างถนน คสล. จากนาง
เซียน อุดมพันธ์ ถึงนางสง่า 
สิงห์ประเสริฐ บ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

42 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
ถึงวัดป่าสระแก้ว   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 322 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,932 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 937,020 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางมุ่ย ถึงสุดเขตชุมชน
บ้านทรายทอง   
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

44 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายเฮยีง บุตรธสิาร   
ถึงบ้านนายฮุ่ง ติวงษ์ 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 59 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 236 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร 

  
 

 114,460 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

45 ก่อสร้างถนนเป็นทาง
จักรยานในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างถนนเป็นทางจักรยาน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

46 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
บ้านนายทองใบ กมล
ธรรมรัตน์ ถึงบ้านนายสุนทร 
ณ เชียงขวาง 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 145 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 580 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 281,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

47 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่ดินนายอนุรักษ์ ยิ่งงาม   
ถึงบ้านนายทอน ตะดวงดี   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 105 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 525 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,309,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

48 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
ทรายทอง ถึงบ้านโนนสวน
ปอเขตเทศบาลต าบลบึงงาม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
5,656  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
28,280 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

   13,715,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

49 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
หลังเทศบาลต าบลบึงงาม 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 205  
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 820 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

397,700 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

50 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลัง
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธ์ิ
อ านวย บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

51 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นเมรุ
บ้านดงสว่าง   

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

52 ยกระดับถนน คสล.จากบ้าน
ดายสงัด ถึงบ้านนางอมร  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 
ตารางเมตร พร้อมยกระดับถนน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

53 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
วัดขันติวราราม ถึงบ้านทราย
ทอง บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 653 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,918 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  
 

 1,900,230 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

54 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง
ก าแพงวัดสโมธานนิคม  
ถึงเมรุมาศ   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

  194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

55 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัด
ศรีสว่างบูรพาราม   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1200 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร  

 582,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

56 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบา้น
ผู้ช่วยฮุ่ง ถึงโศกขี้ควาย  
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 

เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

57 ก่อสร้างถนน คสล.จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองสิม  
ถึงวัดป่ามหาเรือง  
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

58 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนาง
ส าลี บญุเรือง บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
ยาว 157 เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 628 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

 304,580 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

59 ยกระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายนาวา ดวงศรี   
ถึงหน้าบ้านนางส าเนียง   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

 194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

60 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสิม ถึงวัดป่ามหาเรือง
บุญเขต 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
1,,052  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,208 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

2,040,880 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

61 
 
 

 

ก่อสร้างถนนพาราแอสฟลัติค
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนนพาราแอลฟลัติกในเขต
เทศบาล (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ถนนพารา
แอสพัลติคมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

62 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน
นายบุญมา ถึงบ้านนางชนาภา  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร 

  194,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

63 ก่อสร้างถนน คสล. รอบท่ี
สาธารณะหนองบั่ว พร้อมศาลา
พัก บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว 137 เมตร มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร หนา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

64 
 
 

 

ยกระดับถนน คสล. จากบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านถึงโรงเรียนอนุบาล
เย็นจิต บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับถนน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 
 

65 ยกระดับถนน คสล.จากทาง
หลวง ถึงบ้านนางพูล แสง
โพธิ์ บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร 
พร้อมยกระดับถนน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังข้างวัด
ป่าอรัญญวาส ี 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 560  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   33,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

2 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
สะพานห้วยทราย ถึงโรง
ข้าวปุ่น (ตัดถนนใหม่)  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  

    96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

3 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากท่ี
นานางวรรณเฉลมิ   
ถึงหนองกุ้ง   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,000 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

    60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

4 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากท่ี
นาผู้ช่วยเต่า   
ถึงที่นานายหยัด   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,150 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

    129,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าบ้านนายสวสัดิ์ กลิ่นอ้ม 
ถึงท่าหลวงบ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังปรมิาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,386  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  

  
 
 

 

 83,160 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

6 ก่อสร้างทางเท้าถนน 
จากบ้านโนนหนามแท่ง  
ถึงบ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง 2  
เมตร ยาว  4,480 เมตร   
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  8,960  
ตารางเมตร 

  5,376,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

7 
 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง จาก
สะพานห้วยทราย ถึงทาง
หลวง (ถนนเลียบห้วยน้ าเมา) 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  1,280 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน  และวางท่อขนาด    
0.60  X 1.00 เมตร จ านวน  2  
จุด 8 ท่อน 

  76,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

8 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังบรเิวณ
วัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง 
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  810 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   48,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายสลีา ถึงห้วยค า  
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน และวาง
ท่อขนาด  0.60  X 1.00 เมตร 
จ านวน  1  จุด  7  ท่อน 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

10 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสิม ถึงบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,052  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  64,435 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

11 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านสระแก้ว ถึงถนน คสล.
บ้านทรายทอง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  900  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน  

  
 
 

 

  55,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ปรับปรุงถนนแอลฟัลติก
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง  

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ปรับปรุงถนนแอลฟัลติกภายใน
เขตบาล 

4) ถนนช่วงที่ 1 
5) ถนนช่วงที่ 2 
6) ถนนช่วงที่ 3 

(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 1,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่าย
ผลผลติทางการเกษตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 

 155,125 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

14 
 
 

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ข้างที่
นานายยรรยง แพงโคตร ถึง
ท่าหลวงบ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

15 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างบ้านโนนสวรรค์ ถึงทุ่งนา 
(ตัดถนนใหม่) 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า  
2000 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ดิน 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 
 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

16 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
หน้าศูนย์พัฒนาอาชีพ ถึงเมรุ
บ้านหนองสิม 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 

 

 
 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านดอนกลาง   
ถึงห้วยทรายหนองกุ้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 

 

 50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

18 
 
 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านโนนสวรรค์ ถึงห้วย
น้ าเมาบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังพร้อม
ติดท่อบล็อกคอนเวสิ์ด  1 จุด  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 
 

 150,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

19 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังรอบป่า
ช้าบ้านหนองสิม 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 
 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยน้ าเมา ถนนหนองกุ้ง   
ถึงเขต อบต. โพธิ์หมากแข้ง  
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. ขนาด
ความกว้าง  5  เมตร ยาว  
24 เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่ดินนายกุหลาบ คล่องดี   
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

22 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่นานายสี วงศ์แก้ว  
ถึงที่นานายค าบุญ ดลปัจจา 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

23 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างที่ดินนาย พรมมา ถึง
ที่ดินนายกุหลาบ คล่องดี 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   72,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

24 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายปุ่น  ถึงทุ่งนาบ้าน
ทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างบ้านนางวันทอง   
สารีโพธิ์ ถึงบ้านนาง 
พิมพ์ทอง บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  12,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

26 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างก าแพงวัดสโมธานนิคม 
ถึงเมรุมาศ บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  48,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

27 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
บ้านนายปรีดา แพงโคตร  
ถึงทุ่งนา บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

  96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

28 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจาก
ข้างป่าช้าบ้านดอนกลาง  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ 
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยดิน   

   96,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

29 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
(ตามที่เทศบาลก าหนด) 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

30 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากทางหลวงแผ่นดิน   
ถึงสะพานห้วยทราย   
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง  
2  เมตร ยาว  210 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
420  ตารางเมตร 

  
 
 
 

 
 
 
 

252,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

31 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากบ้านโพธิ์หมากแข้ง   
ถึงบ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง  
2  เมตร ยาว  3,000 
เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
6,000  ตารางเมตร 

  
 
 
 

 
 
 
 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
สะพานห้วยทราย   
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
สะพานห้วยทราย  
ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 40.40 เมตร   

4,848,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

33 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
หรือปูทับด้วยแอสฟลัติกในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  
และเสรมิถนน คสล. 
หรือปูทับด้วยแอลฟลัติก 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

34 
  

 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังจากหน้า
วัดทรายทอง ถึงที่นานายแหวน 
บ้านทรายทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 
 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง 
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อย
กว่า 2,000 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน   

   120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

35 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อม
ทางเท้าข้ามห้วยทราย 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่งใน
ชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
และทางเท้า (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   
 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

36 จ้างเหมาตดัถนนคอนกรีตวาง
ท่อระบายน้ า คสล. หน้าบ้าน
นางจันศรี กาญจสุนทร 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

วางท่อ จ านวน  8 ท่อน  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

  
 

50,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

37 
 

 

ก่อสร้างแนวป้องกัน
ตลิ่งพังห้วยทรายบ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 
 

ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง 
 

1,500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    แนวกั้นตลิ่งมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 

 

38 
 

 

ขยายไหล่ถนน คสล.
จากบ้านนายสมศักดิ์ 
ตะดวงดี ถึงนางค าหวา 
สาริอาจ  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 

 

39 ขยายไหล่ถนน คสล. 
ในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

40 โครงการขยายไหล่ถนน
จากบ้านนายสุพจน์ 
ปุณริบรูณ์ ถึงโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม 
บ้านโนนสว่างเหนือ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   
 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

41 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
ล าห้วย (ท่าหลวง) บ้านดอน
กลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

42 โครงการปูทับไหล่ถนนเดิม
ด้วยพาราแอสฟสัติก  
จากบ้านนายถนอม ทองพัน 
ถึงบ้านนางฉวีวรรณ สุวรรณ
โยรส บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
โดยการเสริมถนน 
คสล. หรือปูทับด้วย
แอลฟัลติก 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

    500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

42 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นายปฏิวัติ จันทร ถึงนาง
ถนอมศิลป์ สรุิพัฒน์  
บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคม
ขนส่งในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน  
มีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

43 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นายสม พหลทัพ ถึงนางเพชร 
เพชรสมบตัิ  บ้านโนนสว่าง
เหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    
 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

44 ขยายไหล่ถนน คสล.จาก
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงสี่แยกโรงเรียน 
บึงของหลงวิทยา  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

45 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางส าลี บุตรธิสาร  
ถึงนางลินดา เทพานนท์  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

46 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางยม ตนชัยภูมิ ถึงนางก้อน 
พิมพ์เก  บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

47 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางวิเชียร ท้อฟาม ถึงสาม
แยกโลตัสทั้งสองฝั่ง  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

48 ขยายไหล่ถนน คสล.จากบ้าน
นางหนูอาน แสนโสภา  
ถึงนางปราณี คึมยะราช  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน มีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 548 ตารางเมตร  
หนาเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 0.15 เมตร  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละถนนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ก่องสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
พร้อมบ่อพักฝาปิด จากหน้า
บ้านนายสุทิน ถึงหน้าบ้าน
นางสมใจ สอนโพธ์ิ  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  141 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   450,495 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

2 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ผอง กุทอง ถึงหน้าโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  242 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   773,190 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยกบ้าน 
นางสา พรรณขาม  
ถึงสามแยกบ้านนางสระใคร   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   303,525 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางยม ท้อฟ้าม   
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 82  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  261,990 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

5 
 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายค ากอง เมาแรด  
ถึงบ้านนายค ามัย ปัญญารถ 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  87 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

6 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงชุมชนบ้านทรายทอง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  900 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  2,875,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากข้างบ้านเอื้ออาทร 
ถึงบ้านนายเขียว สีเสมอ  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
112  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   357,840 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนายถึง 
วาปีศิลป์ ถึงหน้าบ้านนาย
มงคล เมืองพงษ์   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
480 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  1,528,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

9 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายมีชัย 
ไชยสมบตัิ ถึงบ้านนายสุธรรม 
พระสุนลิ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
270 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   862,650 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าวดัศรสีว่าง
บูรพาราม ถึงบ้านนายตุ๋ย 
ไชยสมบตัิ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  207 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  661,365 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

11 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายทอน   
ตะดวงดี ถึงที่ดินนายอนุรักษ์  
ยิ่งงาม บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  105 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  335,475 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

12 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลาหลัง
เก่า ถึงหน้าบ้านนายบุญ   
ชัยวงษา บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 188 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  600,660 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ถนนเส้นกลางบ้าน   
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง 
 

 เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่ 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
1,500 เมตร  ทั้งสองข้างทาง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 4,792,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายยม ถึงบ้านนายส าลี 
บุตรธิสาร  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
93 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายบุญยัง ปุณริบูรณ์  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
248.50 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 793,957 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ทีรั่บผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
สายฝน คล่องดี ถึงบ้านนาย
กาญ คนกล้า บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
  

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
50 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   159,750 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายเขียว   
สีเสมอ บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
180 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   575,100 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าบ้านนายเฉลิม   
มาศนพกุลรตัน์    
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   639,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางมุ่ย ถึงสุดเขตหมู่บ้าน
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

958,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าศูนย์
ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 161 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายหงส์ทอง พานจรัส  
ถึงบ้านนายสินชัย  ส ารอง
พัน  บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  502 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 1,603,890 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

22 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางสั่น โพธิ์
ชัยแสน ถึงบ้านนางนาง  
เครือเพชร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
92 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

23 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนางอ าพร 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
85 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

24 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากข้างบ้านนางอ าพร 
ถึงบ้านนายใขสี ตรงด ี
 บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
235 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายมานพ นาชัย ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 72 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  230,040 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

26 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป พร้อมฝาปิดคุ้ม
บึงงามข้างหลังวัดสว่างวาร ี
บ้านดอนกลา 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 300 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

958,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

27 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
หล่อย แสนมาโนช  
ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

28 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากแยกบา้น 
นายแสง อุปพงษ ์ 
ถึงข้างหนองสิม  
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
718  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   2,294,010 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

29 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากปัม้น้ ามัน ถึง
บ้านนายประจักษ์ ปุณริบรูณ์  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
174  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  555,930 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

30 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายจริต ชัยวงษา  
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
240 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

31 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายส าลี  
ถึงบ้านนายสุบิน 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 200 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   639,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.
ซอย 4 บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 
 

   
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

33 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม  
ถึงบ้านนายล าดวน บ ารุงนอก 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  396 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,265,220 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย
ยรรยง แพงโคตร ถึงบ้านดาบ
เสถียร ตุลุย บ้านดอนกลาง 

 เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
  

 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
259 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  827,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

35 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านดาบ
พรธวัช แข็งแรง ถึงบ้าน 
นางสา วรรณขาม  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
289 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  923,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

36 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
พรพรรณ ปุณริบูรณ์ บ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางส าลี  
ถึงบ้านนางลินดา เทพานนท์  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
87 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   277,965 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายเฮยีง 
บุตรธิสาร ถึงบ้านนายฮุ่ง ติวงษ์ 
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
59 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  188,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

39 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านหน้าบ้าน 
นางพรธิภา จิตรไชยสาร   
ถึงบ้านนายหลุน วงษ์แก้ว   
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
92 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

40 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากนางทองค า  
แก้วเคนมา ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายตา ลาโพธิ์  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 226 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   772,070 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.หน้าศูนยฝ์ึกอาชีทั้ง
สองฝั่ง บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าวดัศรี
สว่างบูรพาราม บ้านดง
สว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 180 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   575,100 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
อภัย โพธิ์ดง บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากนายทองอินทร์  
มุงคุณค าซาว ถึงนายยง
ยุทธ นาชัย บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน
นายกว้าง ไชยสมบตั ิ
 บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 228 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  728,460 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าลาน
น้ ามันแอสโซ ่พืชผล ทั้ง
สองข้างทาง บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 940 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  3,003,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป บริเวณภายใน
ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 500 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,597,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

49 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนางแฮ 
อบอุ่น ถึงบ้านนายสมัย ทรัพย์
เติม บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
517 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,651,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ทองใบ กมลธรรมรตัน์   
ถึงบ้านนายสุนทร ณ เชียงขวาง  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
145  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   463,275 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

51 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลา
ประชาคม ถึงบ้านนางส าลี  
บุญเรือง บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
157 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   501,615 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

52 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศูนย์
พัฒนาอาชีพ บ้านหนองสิม 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 126 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)   

   263,587 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.พร้อมบ่อพัก จาก
โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต  
ถึงบ้านนายจันที บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
รัชนี ไตรพันธ์   
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 59 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  188,505 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางลินดา 
เทพานนท์  ถึงบ้านนายสุทิน 
พิมพ์เก บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
89 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายน้อย 
วงศ์รินยอง  ถึงทุ่งนาบ้านดง
สว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ ารางวี  
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดลุย์   
ศรีส่ง บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสุทิน ลาโพธิ ์  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 139 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   444,105 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

59 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายปัญญา สารมัย   
ถึงบ้านนางพรธิภา จิตรไชยสาร
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายสม พะเนตร   
ถึงบ้านนายประยอม บุตรวัง  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 97 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  309,915 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยก
โรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม ถึงบ้าน ผอ. 
สุริยา จันทร์แดง   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 188 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 600,660 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
รุ่งนภา สุวรรณสาร  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 132 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  421,740 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดศรี
สว่างบูรพาราม  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ส าเรจ็รูป 
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรูปฝาปดิ 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  734,850 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน ดต. 
โกศล  ดรเขื่อนสม  ทั้งสองข้าง
ทางบ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 124 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  396,180 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

65 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.ทุก
ซอยในหมู่บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
ทุกซอยในหมู่บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนา
ทองแดง จันทร์เสนา  
ถึงบ้านนายพงศ์พิศร์ นันทดี  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 92 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

68 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายพงศ์พิศร์ นันทดี 
 ถึงบ้านนายสายัญ ไร่อ าไพ  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 92 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   293,940 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

69 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
เข็มทอง พันธุ์บุบผา  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 196 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   626,220 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

70 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนางบัว
โจม ถึงสามแยกโรงเรียนมัธยม
บึงโขงหลงวิทยาคม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 87 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   284,355 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

71 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 84 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

72 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางหนูเพียร ถึงหน้าบ้าน 
นายนิยม สอนเผือก   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 84 
เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ส าเร็จรปู
ฝาปิด (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

73 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดสโมธาน
นิคม ถึงหน้าบ้านนางมนฑา  
โมธรรม บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
327  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  1,044,765 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

74 ก่อสร้างท่อระบายน้ ารางวี  
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดลุย์   
ศรีส่ง บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
76 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

75 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป  (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

76 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสมเพ็ชร สอนโพธิ์  
ถึงบ้ายนายสุนทร สอนโพธิ์ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 76 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 242,820 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

77 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
เฉลิม ถึงทุ่งนาบ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 
 

319,500  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

78 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กหนองสิม  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  511,200 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
   

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

79 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
บุญธง พันบุพผา ถึงเส้นหลัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  447,300 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

80 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
บุญเลศิ พุทธบุรี ท้ังสองข้าง
ทางบ้านโนนสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
90 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  
 
 
 

287,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

81 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ทองใส โคตรศิลา  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
225  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  
 
 
 

718,750 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

82 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายเคน โคตรวังทอง  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 112  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

357,840 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

83 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางค า ศิวนา  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด)  

  
 
 
 

373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

84 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหลังฝายอ่าง
เก็บน้ าบึงโขงหลง 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

85 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายมุก  
ชนะวิชัยสูง ถึงบ้านนายไข  
อ่อนค า บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 170 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  543,150 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

86 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นางเปลี่ยน ถึงหน้าบ้าน
นายแผน บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 170 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  543,150 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

87 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ทอง ตรีศาสตร์   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

88 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายกว้าง ชัยสมบัต ิถึงหน้า
บ้านนายคัมภรี์ นาชัย    
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
117  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

89 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ประมวล เนืองสุข   
ถึงบ้านนางสมหวัง พลขันธ์  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
225  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  718,875 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

90 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าวดัอรัญญวาสีทั้ง
สองข้างทางบ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
207 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  661,365 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

91 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายอานนท์ กอรัตน์  
ถึงทางหลวงแผ่นดิน  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

92 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างศาลเจ้าปู่
อื้อลือถึงแยกการไฟฟ้า 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 117  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 
 

373,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

93 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นางแจ้น ท้อฟ้าม  
ถึงบ้านนางแฮ อบอุ่น  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 181  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  578,295 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

94 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.จากบ้านางส าอาง  
ปุณริบรูณ์ ถึงนางทองสุข  
ศรีภูมี บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 95 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

95 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ปัจจา กุโพธิ์ ถึงคลองส่งน้ า 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  238  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

    
 

760,410 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

96 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
อาจารย์ดอกไม้ ถึงสามแยก 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  88 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  280,280 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ส าเรจ็รูปพร้อมฝาปดิ คสล. 
จากบ้านนางเปรมวดี  
ถึงบ้านนางสระใคร  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

98 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสามแยก
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 
ถึงถนนทางหลวงบ้านโนน
สว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 
 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

99 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนาย
ทองอิน มงคุลค าซาว  
ถึงบ้านนายยงยุทธ นาชัย  
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 113  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 361,035 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

100 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้า บ้านนาย
ปรารถนา ปัญญารถ  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  96  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   306,720 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

101 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายกง
จักร บุญสร้าง ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 86  เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   274,770 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

102 
 
 
 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธ์ิอ านวย 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่
ภายใน
โรงเรียน 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสามแยกโรงเรียน
บึงของหลงวิทยา  
ถึงถนนศาลาขนาบบึง   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
343 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,095,885 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาง
ส าอาง ปุณริบรูณ์   
ถึงทุ่งนาบ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
166  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   530,370 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างร่องระบายน้ าส าเรจ็รูป
พร้อมฝาปดิ คสล. ซอยข้างวัด
ขันติวราราม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
100 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายค าบู่ ครีมกล้า ถึงหน้า 
บ้านนายทองมี โมธรรม   
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
161 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนายค า
หล้า แก้วเคนมา ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
300 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   958,500  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้าน 
นายสัมฤทธ์ิ ปะจันเต   
บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
93 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าหน้าโรงเรียน
บึงโขงหลงวิทยาคม ถึงบ้านนาย
ยุทธนา มาลัยตรอง   
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
190 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  605,190 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนายบญุ
เทียม คลังสมบัต ิ
บ้านโนนสว่าง  

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
85  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายเดิ่น  
แก้วพิลา ถึงบ้านนางรอง   
วงษ์รินยอง บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
153 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  488,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร 
วัตถุประสง

ค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างตลาดสด
เทศบาล ถึงข้างสหกรณ์
การเกษตร บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
353  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   1,127,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากสี่แยกบ้าน ผอ. 
สุริยา จันทร์แดง ถึงสามแยกบา้น
นางส าลี มหาจันทร์  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว  
84 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

 268,380 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
ประเสริฐ มงคลุค าซาว   
ถึงทุ่งนาบ้านสว่างพัฒนา  

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ า
ท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
102  เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

325,890 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางนาง
เครือเพชร ถึงร้านสหบัว
ทอง บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาดกว้าง 0.58  
เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 
153 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. 
ส าเรจ็รูปฝาปิด (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   488,835 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนาย
สอน วรเสนา ถึงยุ้งสางข้าว  
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 81 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   258,795 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

117 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากสี่แยกบ้าน
ช่างแอ๊ด ถึงทางโค้งบ้าน
โนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้าน 
นายฉลอง หนูตอ  
ถึงศาลาประชาคม 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 173 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   552,735 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

119 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน
นายทองดี บุญปก  
ถึงบ้านนางบัวโจม  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 235 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

120 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายชัย
มงคล ถึงบ้านนายอานนท์  
กอรัตน์ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 240 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนาย 
หนัก ศรีพลน้อย  
ถึงบ้านนางบรรจง ไชยบุพผา  
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าโรงเรียน
มัธยมบึงโขงหลงวิทยาคม  
ถึงบ้านนายคมสัน  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว  379 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   552,735 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

123 
 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาย
ลาน ลาโพธิ์ ถึงทุ่งนา  
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 101 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   750,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

124 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายมุก แพงโคตร ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 87 เมตร   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  766,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
125 

 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้าน 
นายสนิท พานเจือ ถึงทุ่งนา   
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

126 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
บุญหลิน พลโยธา ถึงบ้าน
นายพ่วง แก้วนอก  
บ้านสระแก้ว 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 96 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   306,720 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

127 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูปจากหน้าบ้านนางส าลี 
บุตรธิสาร ถึงหน้าบ้านนางยงค์ 
ดลชัยภมูิ บ้านโนนสวา่งเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 93 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  297,135 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

128 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนางเรือง 
ถึงบ้านนายอนนท์  ศรีเสมอ   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 58 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   185,310 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากที่ดินนายธาตุ คน
คล่องที่ดินนางบัวลอย  คล่องดี 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 132 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   421,710 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

130 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป  จากบ้านนายวิชัย 
พิมพ์พล  ถึงบ้านเอื้ออาทร   
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 85 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   271,575 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

131 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนาง
ถวิล ยะตะโคตร ถึงที่ดินนาง
บัวลอย คล่องดี  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 130 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   415,350 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

132 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างโรงเรียนบึง
ของหลงวิทยา ถึงสี่แยก
เทศบาลต าบลบึงงาม  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 176 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  562,320 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างเทศบาล
ต าบลบึงงาม 
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 132 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   421,740 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

134 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากแยกประปา
ชุมชนบ้านสระแก้ว ผา่นทาง
หน้าโรงสี  ถึงสี่แยกบ้าน
สระแก้ว 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 435 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   1,389,825 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

135 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป หน้าบ้านนายปณ
ชัย ค าหวาน ถึงหน้าบ้านนาย
บุญเลศิ พุทธบุรี ทั้งสองฝั่ง  
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่  
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

    
 

319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

136 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากทางโค้งบ้านโนน
หนามแท่ง ถึงโรงเรียนอนุบาลสา
สนสิทธิ์อ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 138 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  440,910 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนายจั้น จันทะ
วงค์ ถึงบ้านนายถ่ิน แดวขุนทด 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 87 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   277,965 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

138 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ปรารถนา ปัญญารถ ถึงบ้านนาย
วิเชียร เหลา่วันชัย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 135 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   431,325 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

139 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ส าลี คดิทวี ถึงโรงเรียน
อนุบาลสาสนสิทธิ์อ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 122 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 134,200 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

140 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป เส้นกลางชุมชน
บ้านดงสว่างทั้งสองข้างทาง 
บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 177 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

563,745 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

141 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างบ้านนางวัน
ทอง สารีโพธิ์ ถึงบ้านนาง
พิมพ์ทอง บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 80 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   255,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

142 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากข้างวัดสโมธาน
นิคม ถึงเมรุมาศ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   319,500 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

143 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
สมเครือ เสริมศรี ถึงบ้านนาย 
สุทิน ลาโพธ์ิ บ้านหนองสมิ 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 144 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  460,080 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

144 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ประสงค์ ศรีโคตร ถึงบ้าน
นายบรรจง นาคเสน  
บ้านหนองสิม 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 123 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   392,985 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

145 
 
 

 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากบ้านนางเข็ม
เรียน เนืองสุข ถึงที่ดินนาย
อ านวย ทองใบ บ้านดงสว่าง 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 58 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   185,310 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

146 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
เวิง โสภา ถึงบ้านนายวิชัย  
ละพันค า บ้านหนองสมิ 

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 161 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   514,395 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

147 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้านนาย
ถวัลย์ วงษ์ศรี ถึงบ้านนาย
หงส์ทอง พานจรัส   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 317 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   1,012,815 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

148 ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป จากหน้าบ้าน 
นายศิลา บัวเกตุ   
ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม   
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ขังในพื้นที่ 
 
 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. 
ส าเรจ็รูป ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 220 เมตร พร้อมบ่อพัก 
คสล. ส าเร็จรูปฝาปิด (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   702,900 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
หน้าบ้านนายค ากอง เมา
แรด บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 

ปรับปรุงวางท่อขนาด  .60 
เมตร จ านวน 5 ท่อน  
 
 

  2,250 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

2 
 

 

จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย
น้ าในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่มี
ปัญหาการอดุตันของท่อ
ระบายน้ า 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

3 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
จากข้างบ้านนายทองอินทร์   
มงคุลค าซาว ถึงทุ่งนา 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที ่
 
 

ปรับปรุงวางท่อระบายน้ า  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

 361,035 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
พัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

4 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย
น้ าภายในชุมชนบ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่มี
ปัญหาการอดุตันของท่อ
ระบายน้ า 

   80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 การระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  
คสล. พร้อมบ่อพัก
ส าเรจ็รูปฝาปิด 
ในเขตเทศบาลบึงโขงหลง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณทีม่ีน้ าท่วมขัง 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ร้อยละท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับการพัฒนา 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

6 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวสิ์ดใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 
 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่ในพ้ืนท่ี 
 

ปรับปรุงระบบการ
ระบายน้ าใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

บล็อกคอนเวิสด์
ได้มาตรฐาน 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 
 

7 
 

 

ขุดร่องดินเป็นทางระบาย
น้ าในเขตเทศบาล 
บึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังใน
พื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาให้มี
ประสิทธิภาพ 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

80,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การระบายน้ าได้
ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า  

คสล. พร้อมบ่อพักฝาปิด
ข้างโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธ์ิอ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง   

เพื่อแก้ไขปัญหา
การระบายน้ า
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
บริเวณทีม่ีน้ าท่วมขัง 
 
 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 การระบายน้ าได้
ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ า 
ท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

   

9 จ้างเหมาขุดลอกร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้านดอนกลาง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

    100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 
 

10 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย
น้ าในภายในหมู่บ้านโนน
สว่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
11 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
12 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านดงสว่าง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
13 จ้างเหมาขุดลอกท่อระบาย

น้ าในภายในหมู่บ้านหนองสมิ 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่  
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ าที่
มีปัญหาการอุดตันของ
ท่อระบายน้ า 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  การระบายน้ า
ได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   คลอง
ระบายน้ า 
ได้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

2 
 

 

ขุดลอกห้วยโป่ง  
บ้านดงสว่าง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง  5  
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว  80 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   405,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

3 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ าในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง  

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอน้ า 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

4 
 

 

ขุดลอกห้วยหนองฮ้าง   
บ้านสระแก้ว 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10 
เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 200 
เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  108,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 

 

พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

ขุดลอกห้วยน้ าพ่น 
บ้านดอนกลาง  
 

เพื่อกักเก็บน้ าใน
การใช้อุปโภค
บริโภค 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  810,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

6 
 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ า 
บ้านดอนกลาง ถึงห้วยน้ า
พ่น 

เพื่อการระบายน้ า 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 1 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 600 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

46,800 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 คลองระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

7 
 
 

ขุดลอกคลองระบาย 
ข้างหนองสิม ถึงหน้าปั้ม
น้ ามัน บ้านหนองสิม 

เพื่อการระบายน้ า 
และป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 2 เมตร 
ลึก  2 เมตร ยาว 200 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   คลองระบาย
น้ าได้ดีขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าได้ดีและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
 

 

8 
 
 

ขุดลอกหนองแข ้
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อกักเก็บน้ าใน
การใช้อุปโภค
บริโภค 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 3 เมตร 
ลึก 2 เมตร ยาว 700 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

  1,080,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยน้ า
พ่น (วังก้านเหลือง) 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วยน้ า
พ่น 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 

500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

10 
 

 

ขุดลอกหนองกุ้ง 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง  
60 เมตรลึก 2 เมตร   
ยาว 80 เมตร   
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 405,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

11 
 
 

 

ขุดลอกหนองบัว  
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกหนองขนาด  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

12 
 

 

ขุดลอกห้วยทรายจากสะพาน
เส้าห้า ถึงฝายชะลอน้ า 
บ้านสระแก้ว 

เพื่อกักเก็บน้ าในการ
ใช้อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 

ขุดลอกห้วยน้ าเมา 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยน้ าเมา 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

14 ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ข้างที่นานายสี แก้วอุดร 
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ระยะทาง 30 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 
 

1,500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

15 
 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ าห้วย
น้ าเมา บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
ระยะทาง 15 เมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

 
 

800,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

16 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
ชะลอน้ าห้วยทรายบ้าน
โนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายชะลอ
น้ าห้วยทราย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

  ฝายชะลอ
น้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 
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ขุดลอกห้วยค า 
บ้านโนนสวรรค ์
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยค า 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

18 ขุดลอกห้วยค าตากล้า 
บ้านบึงโขงหลง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยค าตากกล้า 
 (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

19 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ 
บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  
 
 

 
 

800,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

 

 พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

20 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ 
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าในการใช้
อุปโภคบรโิภค 
 

ขุดลอกห้วยทราย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  500,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่ส าหรับ
กักเก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21  
 

  

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าจากบึงโขงหลง ถึงห้วย
ยางบ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า เพื่อการเกษตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  2,200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

22 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าจากท่ีนายเฉลมิ ถึงที่นา
สุโข ทานาม  
บ้านทรายทอง 

เพื่อแก้ไขปัญหาการส่ง
น้ าให้เพียงพอส าหรับ
การเกษตร 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ า เพื่อการเกษตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  พื้นที่
ส าหรับกัก
เก็บน้ าใฃ้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ี
ส าหรับ
ปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อเป็นสถานท่ีเก็บพสัดุ
และครภุณัฑ ์

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสด ุ
ครุภณัฑ ์(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  700,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  พื้นที่จัด 
เก็บพัสดุ
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ีเก็บ
พัสดุครภุัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

 

3 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 
พร้อมชุดเครื่อเสียงประชุม 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีในการ
ประชุมสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ และประชาชน
ในเขตเทศบาลและชุมชน
ใกล้เคียง 
ได้ใช้ 
 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ห้องประชุม
ที่ได้
มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

ห้องประขุมที่
ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

4 
 
 

ก่อสร้างอาคารบา้นพัก
พนักงานเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นบ้านพัก
พนักงานและลูกจ้าง 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน
เทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 บ้านพัก
ส าหรับ
พนักงาน
เทศบาล 

บ้านพักรับรอง
พนักงานและ
ลูกจ้าง 

กองช่าง 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ปรับปรุงต่อเติมอาอาร
ส านักงานและโรงจอดรถ
ส านักงานเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อรักษาสภาพรถให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

อาคารส านักงาน และโรง
จอดรถ จ านวน 2 ช่อง  
พร้อมห้องเก็บอุปกรณ ์
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)    

  
 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 อาคารที่
ได้มาตฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

 

6 
 

 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ส านักงาน
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับ
ด าเนินงานเทศบาล 

ปรับปรุงอาคาเอนกประสงค์ 
จ านวน  1  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 

 600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคาร 
ที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

7 ก่อสร้างอาคารเรียน
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและ
เตรียมความพร้อมด้าน
การเรยีน 

ก่อสร้างอาคารเรียน 
จ านวน  2  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 6,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารเรยีน
ที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 
 

8 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและ
เตรียมความพร้อมด้าน
การเรยีน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนในสังกัดเทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  150,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  อาคารที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 

 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 

 

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬา
และจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ภายในศูนย์ฯ 

เพื่อมีสถานท่ีออกก าลัง
กายของชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและ
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับ
ออกก าลังกาย 

   1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ชุมชนมีศูนย์
กีฬาท่ีได้
มาตรฐาน 

อาคารที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

10 
 
 

ก่อสร้างศาลาพัก
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

เพื่อให้อาคารสถานท่ี
ส าหรับผู้ปกครองรอรับ
เด็กนักเรยีน 

ก่อสร้างสร้างศาลาที่พัก
ผู้ปกครองนักเรยีน (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

  50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลาที่พักพัก
ส าหรับนั่งรอ
เพิ่มขึ้น 

ศาลาที่พักได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

11 
 
 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์สถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อให้อาคารสถานท่ี
เพียงพอส าหรับจดั
กิจกรรมเรียนการสอน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน  1  หลัง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   
 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 อาคารเรยีนที่
ได้มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 

 

12 
 
 

ก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการศึกษาและ
ค้นคว้า 

ก่อสร้างปรับปรุงห้องเป็น
สมุดชุมชน (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ห้องสมุส าหรับ
นักเรียนและ
ชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 
 

ปรับปรุงทางลาดเอียงข้ึน
ส าหรับคนพิการเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นทางส าหรับ
เข็นรถขึ้นส าหรับคน
พิการ 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาด
เอียงส าหรับคนพิการ 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ทางลาด
เอียงส าหรับ
คนพิการที่
ได้มาตรฐาน 

ผู้พิการมีทางขึ้น
และมีความ
สะดวก 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

14 
 

 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม บ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชา
ชาคม (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

สถานท่ีสามารถ
ป้องกัน 
ความสญูหาย
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

15 
 

 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม 
ในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ทางราชการ 

ก่อสร้างรั้วรอบศาลา
ประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

  รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ
ที่ชัดเจน 

สามารถป้องกัน 
ความสญูหาย
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

กองช่าง 
 

 

16 
 

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
ศูนย์พัฒนาอาชีพเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
งานและประกอบ
กิจกรรมของศูนย์พัฒนฯ 

ก่อสร้างลาน  คสล. บริเวณ
ศูนย์  พัฒนาอาชีพเทศบาล 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม  
ของศูนย์ 
พัฒนาอาชีพ 

กองช่าง 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
สถานีจอดรถโดยสาร
ตลาดสด  
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่อพัฒนาระบบขนส่ง
โดยสาร 
 

ก่อสร้างลาน  คสล. ขนาด
กว้าง 20 เมตร ยาว  35  
เมตร หนา 0.10 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  

   224,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนมีสถานท่ี
จอดรถและ
รับส่งผูโ้ดยสาร
ประจ าทาง 

กองช่าง 
 
 
 

18 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ าโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณศาลา
ประชาคม  จ านวน  1  หลัง  
2  ห้อง 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ห้องน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

ห้องน้ าส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 

19 
 
 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
บริเวณลานกีฬา 
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณลาน
กีฬาหมู่บ้าน  จ านวน  1  หลัง  
2  ห้อง 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ห้องน้ าใช้ที่
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ 

ห้องน้ าส าหรับ
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 
 

20 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี
ออกก าลังกายและฝึก
ทักษะด้านการเรียนรู ้

ก่อสร้างสนามสนามเด็กเล่น 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  สนามเด็ก
เล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

สนามและ
อุปกรณ์เด็กเล่น
อย่างพียงพอ 

กองช่าง 
 

 

 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 
 
 

ก่อสร้างศาลาที่พักในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 

ก่อสร้างศาลา  ขนาดกว้าง  4  
เมตร ยาว  4  เมตร (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 
 

   200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ศาลาที่พัก
ส าหรับ
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น 

สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 
 
 

กองช่าง 
 
 

22 
 
 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 
 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   ศาลา
ประชาคมที่
มีความ
ปลอดภัย 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

 
23 
 
 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

  ก่อสร้างศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

24 
 

 

ก่อสร้างศาลาประชาคม
บริเวณศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน บ้านโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 
 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
 

   300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

อาคารและ
สถานท่ีส าหรับ
ให้บริการ 

กองช่าง 
 
 

25 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านโพธิ์
หมากแข้ง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

26 
 

 

ก่อสร้างรั้วสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 
 

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ทางราชการ 
 

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ เสา
ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร 
ยาว 2 เมตร จ านวน 150 ต้น  

 82,600 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

  รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ 

สามารถ
ป้องกัน 
ความสญู
หาย
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

27 
 
 

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณ
เมรุมาศวัดในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
งานและประกอบ
กิจกรรมของวัด 
 

ก่อสร้างลาน  คสล. ขนาด
กว้าง 30 เมตร ยาว  35  
เมตร หนา 0.15  เมตร มีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1050 ตารางเมตร 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  509,250 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

  ลาน คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนใช้เป็น
สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 
 
 
 

28 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
สาธารณะในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นห้องน้ า
สาธารณะ 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
สาธาณะ 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ห้องน้ าใช้ที่
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอ 

อาคารและ
สถานท่ี 
ส าหรับ
ให้บริการ 

กองช่าง 
 
 

29 ก่อสร้างเมรุ ภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ฌาปนกิจศพและ
สถานท่ีอเนกประสงค์
ของชุมชน 

ก่อสร้างเมรุ  (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

เมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน 

เมรุเผาศพท่ี
ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

30 
 

 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

เพื่อใช้เป็นอาคารงาน
ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั 
 

ก่อสร้างอาคารงานป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  อาคารที่ได้
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

อาคารที่ได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 

31 ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์ของ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

เพื่อรักษาสภาพรถให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

 
 
 

 

 
 

 

 โรงจอด
รถจักรยาน 
ยนต์ที่
ได้มาตฐาน 
 

โรงจอดรถท่ีได้
มาตรฐานและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 

32 ปรับปรุงและต่อเติมศาลา
ประชาคม (ประตูศาลา)
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

 300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 
 

33 ก่อสร้างก าแพงที่
สาธารณะหน้าหอปู่อือลือ
พร้อมประตูรั้ว บ้านบึงโขง
หลง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ก่อสร้างก าแพงพร้อมประตู
รั้ว (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

300,000  
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ก าแพงที่ได
มาตรฐาน
และแข็งแรง 

สถานท่ีมีรั้วก้ัน
เขตสถานท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและที่
สาธารณะ 

กองช่าง 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

34 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์
ข้างที่ท าการไฟฟ้าหลังเก่า  
บ้านบึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นลาน
อเนกประสงค์และ
สถานท่ีออกก ากังกาย
ของชุมชน 

ก่อสร้างลานอเนกประสงค ์
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ลาน
อเนกประ
สงค์ที่ได้
มาตรฐาน 

ลาน
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

35 ปรับปรุงต่อเติมหลังคา
ศาลาประชาบ้านสว่าง
พัฒนา 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 

 

36 ก่อสร้างศาลาพักญาติ 
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีพัก
ญาติที่มาฌาปนกิจศพ
และสถานท่ี
อเนกประสงค์ของชุมชน 

ก่อสร้างศาลาพักญาติ (ตาม
แบบเทศบลาลก าหนด) 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ศาลาพัก
ญาติที่ได้
มาตรฐาน 

ศาลาพักญาติ
ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมบ้านทรายทอง 
 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน 

สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรมและ
ประชาคม 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณป่าช้าเมร ุ
วัดสว่างวารี บ้านดอนกลาง 
 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
20,000  ลบ.ม. พร้อม
ปรับเกลีย่ดิน 

  
 

 

 120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณหน้าศูนย ์
พัฒนาอาชีพเทศเทศบาล 
บ้านหนองสิม 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 
 

   120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างเสาธงในสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงามและใน
การจัดกิจกรรม 

สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 
 

  
 

 
 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 เสาธงใน
สถานศึกษา 

สถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

กองช่าง 
 
 

4 ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หลังโรงเรียน 
สาสนสิทธ์ิอ านวย  
บ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ 
 
 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 
 

  120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 ถมดินปรับพื้นท่ี
สาธารณประโยชน์บ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

6 ถมดินลูกรังถนนเส้นตดั
ใหม่ บ้านโนนสวรรค ์

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

7 ถมดินลูกรังถนนซอยหิน
ขาวบ้านโนนสวรรค ์

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
สัญจรไปมา
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

8 ถมดินลูกรังถนนหลัง
บ้านหนองสิม 
 

เพื่อใช้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

    
 

174,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 

 

ถมดินปรับพื้นท่ีสระน้ าข้าง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
6800 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

  400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

10 
 
 

ถมดินปรับพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บริเวณเมรุวัดอรญัญ
วาสีบ้านโนนหนามแท่ง 

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน ์

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
2000 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน 

  
 

 

 120,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

 

11 ถมดินลูกรังถนนป่าช้าบ้าน
หนองสิมพร้อมบล็อกคอน
เวิรส ์

เพื่อใช้เป็นที่สา
ธารณประ 
โยชน์ 

ถมดินมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
20,000  ลบ.ม. พร้อม
บล็อกคอนเวิรส ์

   800,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 

12 ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อถวายเป็น
ราชสักการะและ
แสดงความ
จงรักภักดีความ
ส านึกในพระ
มหากรณุาธิคณุ 

ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตู
เฉลิมพระเกียรตฯิ  

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ซุ้มประตู
เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

ประชาชนร าลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณุ 
พระองค์ท่าน 

กองช่าง 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 

จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์เทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

ป้ายประชาสัมพันธ์แนะน า
สถานท่ีในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ป้ายประชา 
สัมพันธ์ 
เพิ่มขึ้น  

ประชาชนมี
ความรู้มีการ 
พัฒนามากขึ้น 

กอง
ยุทธศาสตร์ฯ 

 

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาล
สาสนสิทธ์ิอ านวย 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลสา
สนสิทธิ์อ านวย 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

15 การวาง /จัดท าผังเมือง
รวมเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

เพื่อพัฒนาด้านผัง
เมืองของเทศบาล 
 

จ้างหน่วยราชการหรือ
เอกชนจัดท าผังเมือง 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ระบบการจัดการ
วางผังเมืองที่ดี 

กองช่าง 
 

16 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 
ดีและเหมาะสม 

กองการศึกษา 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 จัดจ้างหน่วยงาน
ราชการ / เอกชนส ารวจ
ออกแบบแปลนงาน
พัฒนาเทศบาล 

เพื่อช่วยเหลืองาน
ด้านช่างในการ
ส ารวจออกแบบ  

เขียนแบบแปลนและ
ส ารวจออกแบบ 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

กิจกรรมที่
ได้รับการ
พัฒนา 
 

การด าเนินการ
ก่อสร้างได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 
 

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบลบึงโขง
หลง (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝาย
บ้านเป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย บ้านดงสว่าง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงามและในการ
จัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ฝายบ้านเป็นสถานท่ีออก
ก าลังกาย (ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

   30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
ำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับในเขต
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

2 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับจากบ้าน
นายแดง กาสา ถึงบ้านนาย
สุรชัย สอนโพธ์ิ  
 บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
แสงสว่างทางในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 
 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ส าหรับการสญัจร
สะดวกและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าแสงทาง
พร้อมอุปกรณ์และคา่
ติดตั้งและซ่อมแซมใน
เขตเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

4 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับข้างทางแยก
ชุมชนบ้านดอนกลาง   
ถึงสะพานห้วยทราย  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านนายสมัย 
ถึงบ้านนายวิมาน บ้านโนน
สวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 
 

 
 
 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

6 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ไฟฟ้าแสงสว่างจากโค้งบ้านโพธ์ิ
หมากแข้ง ถึงบ้านบัวโคกเขต 
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

    ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

7 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านหน้าบ้าน
นายแสนปาน บุญปก ถึงสาม
แยกบ้านทรายทอง บ้านโนน
สว่างเหนือ 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 

 200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

8 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับจากหน้าวัด
อรัญวาสี ถึงเมรุมาศ บ้านโนน
หนามแท่ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  
 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากสี่แยกทีด่ิน
นายธาตุ คนคล่อง ถึงที่ดินนาง
บัวลอย คล่องดี บ้านบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

10 
 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
ไฟฟ้าแสงสว่าง จากโสกข้ีควาย
สายโรงพยาบาลบึงโขงหลง   
บ้านบึงโขงหลง ถึงทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2026 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 
 

  ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

11 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากข้างที่ดินนาย
เฉลิม สุพร ถึงถนน รพช.  
บ้านโนนสว่างเหนือ   

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

12 
 

 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับบ้านนายแดง 
กาสา  ถึงบ้านนายสวรรค์ วงศ์
ศรีดา บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 

 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

13 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับ จากบ้านนาย
คมสัน อุตมะบาล ถึงวัดป่าบ้าน
สระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

   
 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

14 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับข้างศูนย์ อป
พร. ถึงสะพานห้วยน้ าเมา บ้าน
โพธิ์หมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 
 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

15 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับบ้านนายโกสี   
สุวรรณมาโจ บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

16 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดสายดับหน้าบ้านนาย
อนันต์ เพชรขอนขว้าง   
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
อ าเภอเซกา หรือสาขาอ าเภอ
บึงโขงหลง 

  
 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

17 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากวัดป่า
สระแก้ว ถึงทางหลวงชนบท 
บ้านสระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

18 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากบ้านนางควง
เสถียร ถึงบ้านนายพรรษา 
แสนสาคร บ้านทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อม
พาดจากข้างบ้านนายไพฑูลย์  
ยรรยง ถึงบ้านนายบญุรอด   
ปุระสะโต บ้านสว่างพัฒนา 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

20 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
หนองสิม บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
ตามแนวถนนรอบหนอง
สิม ขนาดเสาสูงขนาด 5 
เมตร ระยะทาง 1,051 
เมตร ความห่างต้นละ 25 
เมตร (ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

   
 
 

1,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

21 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้า
แสงสว่าง จากแยกบ้านดงสว่าง 
ถึงสถานท่ีท่องเที่ยวน้ าตกตาดกิน
นรี 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 
 

 
 
 

  ไฟฟ้าแสง
สว่างที่
เพียงพอใน
การสญัจร 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
ในการสัญจร 
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

22 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากหน้าบ้าน 
นายวีระ โพธ์ิดง  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

23 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับหนา้จากบ้าน 
นายเดช สุขรี่   
ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์   
สอนโพธิ์ บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

24 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากสี่แยกทีด่ินนาง
บัวลอย คล่องด ีถึงบ้านนางถวิล   
ยะตะโคตร บ้านบึงโขงหลง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
ไฟฟ้าเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

25 
 
 

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
พร้อมพาดดับจากหน้าบ้าน
นายประสงค์ หาญเสนา  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอเซกา หรือ
สาขาอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้ไฟฟ้า
เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 

 

26 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านสระแก้ว 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

27 ติดตั้งไฟฟ้าถนนเส้น
กลางบ้านท้ังสองฝั่ง บ้าน
ทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

   500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

28 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเส้นบ้าน
นางทุมมี อบอุ่น ถึงนายมีชัย 
คนคล่อง บ้านทรายทอง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบึงโขงหลง 

  200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

จ านวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
 
 

 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

อุดหนุนขยายเขตประปา 
จากหน้าบ้านนายยงยุทธ   
นาชัย ถึงบ้านนายทองอินทร์   
มงคุลค าซาว บ้านดอนกลาง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  
 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

2 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจาก
หน้าบ้านนายนิวัฒน์ ติยะบุตร ถึง
สหกรณ์ยูเนีย่น 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

3 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา 
หลังวัด ถึงบ้านนายสดุตา ลาโพธิ ์
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  
 

   
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

4 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจาก
บ้านนายอัครเดช โคตรบัว  
ถึงบ้านนางแดนสวรรค์ สัพโส 
บ้านโนนสว่างเหนือ 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
น้ าประปา 

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอบ้านแพง  

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
จากหน้า บ้านนายวิรตัน์ กุล
นอก ถึงหน้าบ้านนางหนูกาน 
สอนโพธิ์  บ้านโพธิ์หมากแข้ง  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

6 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
ภายในเขตเทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

7 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานสีูบน้ า
ด้วยระบบไฟฟ้าเทศบาล 
 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยระบบ
ไฟฟ้า (ตามภารกิจ
ถ่ายโอนของกรม
ชลประทาน) 

   
 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 สถานีสูบน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 

ชุมชนมีน้ าใช้ 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 
 
 

8 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปา
จากหน้าบ้านนายปญัญา ศรี
พลน้อย ถึงที่
สาธารณประโยชน์ 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

9 
 
 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจากบา้น
นายชาย คนกล้า ถึงบ้านนายบุญผล 
อยู่เย็น บ้านดอนกลาง 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

   
 
 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

10 
 

 

อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาจากหน้า
บ้านนางค าภา ณ เชียงขวาง 
บ้านโนนสว่าง  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

  
 

  ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 
 

11 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
อุปโภคบรโิภคให้
เพียงพอ 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน  

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    มีน้ าส าหรับ
การอุปโภค
บริโภคที ่

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด  

กองช่าง 

12 อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาภายใน
หมู่บ้านสระแก้ว  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  

   
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 

13 อุดหนุนขยายเขตน้ าประปาภายใน
หมู่บ้านโนนสวรรค ์

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณส าหรับ
ขยายเขตน้ าประปา 
 

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมภิาคอ าเภอ
บ้านแพง  
 

   
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 ร้อยละ
ครัวเรือนท่ี
ใช้น้ าประปา
สะอาด 

ประชาชนมี
น้ าประปาท่ี
สะอาด และ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตยำงพำรำครบวงจรและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวืตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.1  : กำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

โครงการส่งเสริมการท า
การเกษตรแบบผสมผสาน 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

  100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 โครงการไสเ้ดือนดินสร้าง
ปุ๋ยก าจัดขยะ 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 

จัดอบรมศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

  500,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
3 โครงการบริหารลดต้นทุน

การผลิตให้เกษตรกร  
โดยการใส่ปุ๋ยและการผลิต
เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร 
 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้
พัฒนาอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

 
4 โครงการส่งเสริมการท า

ปุ๋ยหมักจากขยะเพื่อเพิ่ม
ผลผลติทางการเกษตร 

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรทีม่ีอาชีพ
ทางการเกษตร  
เพิ่มผลผลิต 

ประชาชนจัดเก็บ
และคัดแยกขยะที่
สามารถน ามาใช้
ท าเป็นปุ๋ยได้  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

สมาชิกกลุ่มสามารถ 
ผลิตปุ๋ยหมัก 
ลดค่าใช้จ่าย  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 : ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตยำงพำรำครบวงจรและพัฒนำระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวืตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.1  : กำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5 
 
 

โครงการส่งเสริมประชาชน 
ยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
พึ่งตนเองได ้  
 
 

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ความรู้และ 
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

6 โครงการอบรมการใช้สาร
ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้
สารเคม ี

เพื่อให้ประชาชนท่ีท า
การเกษตรมีความรู้ในสาร
การใช้สารชีวภณัฑ์และ
สามารถผลิตใช้เองได้  

จัดอบรมให้แก่
ประชาชนท่ีท า
การเกษตรในเขต
เทศบาลต าบลบึง
โขงหลง 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

25,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการใช้
สารชีวภณัฑ์และ
ลดการใช้
สารเคม ี

กอง
สาธารณสุข

ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.2  : สำธำรณสุข  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการรณรงค์และป้องกัน 
โรคไขเ้ลือดออก 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตเทศบาลปลอดภัย
จากไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้ป่วย
ไข้เลือดออก 

ประชาชนปลอดภัย 
และมสีุขภาพ 
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 
 
 

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชนด้านสุขภาพกาย  
สุขภาพใจ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพ
กาย สุขภาพใจที่
สมบูรณ ์

ให้บริการออก
หน่วยตรวจ
สุขภาพให้แก่
ประชาชน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของ
ประชาชนในการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 โครงการสนับสนุนจติ
อาสาพัฒนาหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาหมู่บ้าน
ภายในเขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ประชาชนทีมีจิต
อาสาเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน และที่
สาธารณะ
ประโยชน์ของ
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง 

เพื่อพัฒนาอาชีพให้
ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชน เยาวชนใน
เขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมด้าน
อาชีพต่างๆ  

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ประชาชน ที่เข้า
รับการฝึกอาชีพ 

ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์
ไปพัฒนาอาชีพได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

3 อุดหนุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานกลุ่มสตรี
อ าเภอบึงโขงหลง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีอ าเภอบึงโขง
หลง 

อุดหนุนงบประมาณ
กลุ่มสตรีอ าเภอบึง
โขงหลง ส าหรบัการ
จัดกิจกรรมของกลุ่ม 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มองค์กรสตรมีี
ความสมคัรสมาน
สามัคคมีีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
เกษตรกร  
 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพพัฒนารายได้
เป็นทุนส ารอง
ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
อาชีพ 

อุดหนุนงบประมาณ
กลุ่มอาชีพ 
ในเขตเทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
แผนงำน 2.4  : สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10 
 

 

โครงการบ้านมั่นคง
ชนบท เพื่อสร้างซ่อม
บ้านผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อก่อสร้างที่อยู่
อาศัยให้กับด้อย
โอกาส 
 

ประชาชนท่ีมี
ฐานะยากจนไม่ม ี
ที่อยู่อาศัย 

 100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   จ านวน 
ผู้ยากไร้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้ประสบ 
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

11 อุดหนุนชมรมผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
ในการจัดกิจกรรม
การดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย 

อุดหนนงบ
ประมาณชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

30,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มผูสู้งอายุมี
สุขภาพดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

12 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวน
งบประมาณที่
สนับสนุน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน
จัดกิจกรรมพัฒนา
เรียนรู้ประสบการณ์
ไปใช้อย่างถูกที่ควร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ชุมชน 
(อินเตอร์เน็ตประชา
รัฐ) 

ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐให้กับ
ชุมชน 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนจุด
อินเตอร์เนต็ที่
ติดตั้งให้ชุมชน 

ประชาชนมี
อินเตอร์เนต็ใช้
พัฒนาความรู้และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยเพื่อสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์
ประชาชนในพ้ืนท่ี   

เพื่อสร้างจิตส านึก
ความรู้ รัก สามัคคี
และสมานฉันท์ของคน
ในชาติ 

เป็นเงินอุดหนุนส าหรับการ
รณรงค์ปลูกจิตส านึกให้ 
อสพป. ประชาชนท่ัวไป 

    10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน  
และ อสพป.  
มีความ
สามัคคีแล
สมานฉันท์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

2 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น/
สมาชิกสภาเทศบาล/
นายกเทศมนตรีต าบลบึงโขง
หลง 

    700,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน
ที่ไปใช้
สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนได้
ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความบริ
สุทธิ
ยุติธรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ผู้น าองค์กรและเครือข่าย
ประสานพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่
เครือข่ายผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้น าองค์กร และเครือข่ายยา
เสพติดอ าเภอบึงโขงหลง  
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

องค์กร
เครือข่าย
ยาเสพตดิ
ในเขต
อ าเภอบึง
โขงหลง 

ผู้น าชุมชน
และองค์กร 
เครือข่ายผู้
ประสาน
พลังแผ่นดิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 : กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมัน่คงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 : กำรส่งเสริมกำรเกษตร อำชีพ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แผนงำน 3.1  : กำรรักษำควำมสงบภำยใน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 โครงการอบรมป้องกันภัยและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 

เพื่อให้ประชาชน และ
เยาวชนมีความรู ้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
อาชญากรรมยาเสพติด 

ประชาชน และเยาวชน
ในเขตเทศบาล 
 
 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

60,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

ปัญหาของ
ยาเสพตดิ
ลดลง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

5 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อป้องและลดอุบตัิเหต ุ
บนท้องถนน 
 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร  
จ านวน 3 จุด ในเขต
เทศบาล 

    300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจราจร
มี
ประสิทธิภ
าพเพิ่มขึ้น 

ลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของชุด ชรบ.
หมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานชุด ชรบ. 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

อุดหนุนงบประมาณ
อ าเภอบึงโขงหลง  
ส าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานชุด ชรบ. 
หมู่บ้านในเขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
งบประมา
ณที่
สนับสนุน 

เจ้าหน้าท่ี 
ชรบ.
หมู่บ้าน 
ในพื้นที่
เทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง 

เพื่อป้องและลดอุบตัิเหต ุ
บนท้องถนน 
 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร  
จ านวน  3  จุด  ในเขต
เทศบาล 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

300,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

การจราจร
มี
ประสิทธิภ
าพเพิ่มขึ้น 

ลดอุบัตเิหตุ
บนท้องถนน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.1  : กำรพำณิชย ์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการตลาดนัดชุมชน
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อจัดหาตลาดขาย
สินค้าชุมชน 

ตลาดนดัชุมชนเพื่อ
ขายสินค้า 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนตลาดนัด
ชุมชนที่จัดตั้ง 

ประชาชนมีตลาด
ขายสินค้าที่มาจาก
ชุมชน และ
ประชาชนทีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

2 โครงการฝึกอบรมการ
ขายออนไลน์ให้กลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้และช่องทาง
การขายของกลุ่ม
อาชีพ 

ฝึกอบรมการขาย
ออนไลน์ให้อาชีพ 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

10,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ีเข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
และประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิน่ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการรณรงค์เพื่อลด
ปริมาณขยะมลูฝอยอย่าง
ยั่งยืน (ขยะรีไซร์เคลิ) 

เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง
และง่ายในการก าจัด และ
น ากลับไปใช้ใหม ่

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ข้างเคียง 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

200,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนขยะ
ลดลงต่อวัน 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
2 
 
 

จัดซื้อถังขยะรองรับขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
 

เพื่อใช้เป็นที่รองรับขยะ
ของชุมชน 
 

จัดซื้อถังขยะแบบยาง
รถยนต ์
หรือถังพลาสติก 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน 
ถังขยะที่
เพียงพอ 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
3 
 
 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะ 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
คัดแยกขยะดีขยะเสียง่าย
ในการก าจัด และน า
กลับไปใช้ใหม ่

ปริมาณขยะในเขต
เทศบาลและพื้นท่ี
ข้างเคียงลดลง 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนขยะ
ลดลงต่อวัน 

แก้ปัญหาขยะ  
และรักษา
สภาพแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการน้ าเสียและการ
จัดการสิ่งปฏิกูลใน
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการรักษาความสะอาด
แหล่งน้ าเสยีในชุมชน 

จัดกิจกรรมการอบรม
เรียนรู้ในการบริหาร
จัดการรักษาความ
สะอาดแหล่งน้ าเสียใน
ชุมชน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 
 

5 โครงการก าจดัการขยะ
อย่างยั่งยืน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการธนาคารขยะและ
การบริหารจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน   

จัดกิจกรรมการจัดการ
ขยะที่ต้นทางของ
ชุมชน ตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด  

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  4 :  กำรพัฒนำคน สังคม และควำมมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

โครงการจดัหาอุปกรณ์
กีฬาสนับสนุนชุมชน 

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
กีฬาให้ชุมชนได้ฝึกซ้อม
และออกก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนชุมชน 
 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

45,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาในการออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 

2 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชน  
เยาวชน มีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัยยาเสพ
ติด 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน
และเยาวชน
ที่ได้มสี่วน
ร่วมกิจกรรม  

ประชาชนมีความรัก
สามัคคมีีสุขภาพ
แข็งแรงปลอดภัย
จากพิษภัยยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 :  ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 

 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถีชุมชน 
 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้้าน
ศิลปะวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น บริการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
ของท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP นวัตวิถี 
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

จ านวนร้อยละ
ของ
นักท่องเที่ยว 

บริการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ OTOP 
ของท้องถิ่น 
 

กองการศึกษา 
 

2 จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้เรยีนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรูภู้มิปญัญา
ท้องถิ่น 
 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

50,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลมี
ความรู้ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีลอยกระทง
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณลีอย
กระทง 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

ที่น ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 :  ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงย่ังยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  : กำรสง่เสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสขุ ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
แผนงำน 6.2  : กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนนัทนำกำร   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 
 

 

โครงการจดังานวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณี
สงกรานต ์
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

1000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
5 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 
 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

6 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานแห่เทียน
พรรษา 
 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

7 
 
 

โครงการจดังาน
ประเพณีแข่งเรือ
ประจ าป ี

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณ ี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีแข่ง
เรือ 
 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

100,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณ ี

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

8 โครงการสนับสนุนจดั
กิจกรรมงานรัฐพิธีและ
งานราชพิธีหรือวัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อสนับสนุนเงิน
งบประมาณจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธีและงานราชพิธี
หรือวันส าคญัของชาติ 

อุดหนุนอ าเภอบึง
โขงหลงในการจัด
กิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญของชาต ิ

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

20,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ประชาชน 
ข้าราชการ 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.2  :  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความ 
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ  
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

  2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมขนมี
สภาพแวดล้อม
ภายในสวนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

กองช่าง
,อบจ.บึง
กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง
หลางชนบท 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน 
หน้า ธกส.สู่แหล่งท่องเที่ยว
หาดค าสมบูรณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนสู่
แหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความสวยงาม และท าให้
การสญัจรปลอดภยั 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ เป็นถนนส าหรับเดินวิ่ง
ออกก าลังกาย และใช้ในการ
สัญจรของประขาชน (ตาม
แบบเทศบาลก าหนด) 

5,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

    ขนาดพื้นท่ี 
ที่ท าการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง
,อบจ.บึง
กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง
หลางชนบท 

3 ก่อสร้างถนน คสล.จากสาม
แยกโรงเรยีนบึงของหลง
วิทยา ถึงศาลา
สวนสาธารณะขนาบบึง 
บ้านดอนกลาง 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 343 เมตร  มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,715 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

831,775 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

   ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง
,อบจ.บึง

กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง
หลางชนบ 

แบบ ผ.02/2 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.2  :  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
สิมเป็นสถานท่ีพักผ่อน  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงามและใน
การจัดกิจกรรม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ
หนองสิมเป็นสถานท่ีพักผ่อน 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด) 

 3,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

   ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรมมภีูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

กองช่าง
,อบจ.บึง
กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง
หลางชนบท 

5 ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
หนองสิม บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมขนส่งในชุมชน 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง  3 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 1,051 เมตร  
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 3,153 
ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร  

1,529,205 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

 

 
 

 
 

  ร้อยละถนน
ที่ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง
,อบจ.บึง

กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมอืง,ทาง

หลางชนบท 
6 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง

ภูมิทัศน์ถนนหน้า ธกส.  
สู่แหล่งท่องเที่ยวบ้านหาดค า
สมบูรณ ์

เพื่อปรับภูมิทัศน์ใหเ้กิด
ความสวยงาม และใน
การจัดกิจกรรมวิ่งเดิน
ออกก าลังกาย 

ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหลง(ตามแบบ
เทศบาลก าหนด) 

5,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

5,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

  ร้อยละของ
พื้นที่ได้
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ส าหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม  
มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

กองช่าง
,อบจ.บึง

กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง

หลางชนบท 

แบบ ผ.02/2 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรค้ำและกำรลงทุน  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1 :  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยว และกีฬำ 
แผนงำน 4.2  :  แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

7 โครงการพัฒนาและปรบัปรุง
ภูมิทัศน์หนองสิม 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เกิดความ 
สวยงามและในการ
จัดกิจกรรม 

ภูมิทัศน์ภายใน
เขตเทศบาลต าบล
บึงโขงหลง(ตาม
แบบเทศบาล
ก าหนด) 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของพื้นที่
ได้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ใช้ในการจัด
กิจกรรมมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม 
 

กองช่าง
,อบจ.บึง

กาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง

หลางชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.1  : อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยน้ าเมา ถนนหนองกุ้ง   
ถึงเขต อบต. โพธิ์หมากแข้ง  
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 
 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ขนาดความ
กว้าง  5  เมตร 
ยาว 24 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง,อบจ.
บึงกาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง

หลางชนบท,
กรม

ชลประทาน 
2 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อม

ทางเท้าข้ามห้วยทรายบ้าน
สระแก้ว 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมขนส่ง
ในชุมชน 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. ขนาดความ
กว้าง  5  เมตร 
ยาว 24 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ก าหนด) 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

3,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

สะพานท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองช่าง,อบจ.
บึงกาฬ,โยธาธิ
การและผัง
เมือง,ทาง

หลางชนบท,
กรม

ชลประทาน 
 

 
 

แบบ ผ.02/2 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัด้ำนกำรกำรค้ำและกำรลงทุน 
ข. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรผังเมือง กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ และส่งเสริมพลังงำนทดแทน 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แผนงำน 1.2  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ 
คำดว่ำจะ

ได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หลวง
ชนบท บก 3005 จาก
สามแยกบ้านดงสว่าง
ถึงสถานท่ีท่องเที่ยว
น้ าตกตาดกินรี  

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวถนนทางหลวง
ชนบท  บก 3005ระยะทาง 
7.3 กม. จ านวน 293 ต้น 
(ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท)  

14,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

14,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

14,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

14,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

14,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุดตดิตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง,อบจ.
บึงกาฬ,การ
ไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค,ทาง
หลางชนบท 

4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ ตามแนว
ถนนหลวงชนบท นพ 
5037 บ้านโพธิ์หมาก
แข้ง ถึงบ้านบัวโคก 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวถนนทางหลวง
ชนบท  นพ 5037ระยะทาง 
4.7 กม. จ านวน 188 ต้น 
(ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท)  

9,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

9,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

9,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

9,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

9,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุดตดิตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง,อบจ.
บึงกาฬ,การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค,ทาง
หลางชนบท 

5 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ หลวง
ชนบท บก 4011 จาก
สามแยกต้นยางใหญ่
ถึงโสกข้ีควาย 

เพื่ออุดหนุนเงิน
งบประมาณ
ส าหรับขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามแนวถนนทางหลวง
ชนบท  บก 4011 ระยะทาง 
3.3 กม. จ านวน 132 ต้น 
(ตามแบบกรมทางหลวง
ชนบท)  

6,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

6,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

6,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

6,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

6,600,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

จ านวนจุดตดิตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง,อบจ.
บึงกาฬ,การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค,ทาง
หลางชนบท 

แบบ ผ.02/2 



 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ส ำหรับโครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส ำหรับกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง  อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบงึกำฬ 
 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  3 : ส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และพลังงำนอย่ำงยั่งยืน 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 : กำรส่งเสริมกำรศึกษำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำธำรณสุข ตลอดจนกำรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญำของท้องถิ่น 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงำน 5.1  : เคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค ์
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่มำ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คำดว่ำจะได้รับ 

หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1 
 
 

โครงการจดัซื้อรถขยะ
แบบอัดท้าย 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยในพื้นที่
เทศบาลต าบลบึงโขง
หลง  

จัดซื้อรถขยะ
แบบอัตท้าย 
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
ปริมาตรกระบอก
สูบไม่น้อย 6,000 
ซีซี จ านวน 1 คัน 

2,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

2,400,000 
งบเทศบาล 
เงินอุดหนุน 

ร้อยละของการ
จัดเก็บขยะมูล
ฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

การจัดเก็บขยะ
ในเขตเทศบาล
ต าบลบึงโขงหล 
ไม่มีขยะมลูฝอย
ตกค้าง ไม่เกดิ
ปัญหากลิ่นเหม็น 

กอง
สาธารณสุข
,อบจ.บึงกาฬ,
กรมส่งเสรมิ
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/2 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จ านวน 1 
เครื่อง 
2) ตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 3 หลัง 

32,400 
16,500 

 
 

  
กองคลัง 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิ
เล็กโทรนิกส ์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบท่ี 2 จ านวน 
2 ชุด 
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบที ่1 จ านวน 2 เครื่อง 

 

 
60,000 
8,900 
16,500 

 

 

  

กองคลัง 
กองยุทธศาสตร์

ฯ 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์

1) ปรับปุรงซ่อมแซมหอกระจายขา่วหมู่บ้านภายในเขต
เทศบาล 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

 
120,000 

กองยุทธศาสตร์
ฯ 

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1) เก้าอี้นั่งท างาน จ านวน 3 ตัว  
2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จ านวน 5 
เครื่อง 
3) โต๊ะท างาน จ านวน 3 ตัว 

6,000 
162,000 
16,500 

 

 

  

กองการศึกษา 

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิ
เล็กโทรนิกส ์

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน  
2 เครื่อง 
2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง 

60,000 
 

15,000 
 

 
  

กองการศึกษา 

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา 1) โต๊ะนักเรียน จ านวน 60 ชุด 160,000     กองการศึกษา 
7 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงรักษาและ

ปรับปรุงครภุัณฑ ์
1) ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงเครือ่งตัดหญ้าเครื่องพ่น
หมอกควัน ปั๊มน้ า 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

 
30,000 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 
 
 

แบบ ผ.03 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบำลต ำบลบึงโขงหลง อ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1) เครื่องท าน้ าร้อน-เย็น  จ านวน 1 เครื่อง   10,000 
 

 
  

กองสวัสดิการสังคม 

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1) ปั๊มน้ าไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่อง 16,000     กองสาธารณสุขฯ 
10 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
1) รถเก็บขยะ  จ านวน  1 คัน 2,400,000 

    
กองสาธารณสุขฯ 

11 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 1) โต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว 
2) เก้าอี้ท างานผู้บรหิาร  จ านวน 1 ตัว 
3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 
เครื่อง 

8,500 
4,900 
64,800 

 

 

  

กองช่าง 
 

12 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิ
เล็กโทรนิกส ์

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน  1 เครื่อง 8,900 
 

 
  

กองช่าง 

13 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 1) ถังอัดจารบี  จ านวน  1  ตัว 
 

9,700 
 

 
 

  
กองช่าง 

 
14 อุตสาหกรรมและการ

โยธา 
ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 1) เลื่อยยนต์  จ านวน 1 เครื่อง 

2) เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 
 

5,000 
6,900 

 
 

 
  

กองช่าง 
 

15 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  จ านวน  1 เครื่อง 18,900 
 

 
  

กองช่าง 

16 อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน 1) เครื่องเจยี/ตดั  จ านวน 1 เครื่อง 
 

5,500 
 

 
 

  
กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 



 

ส่วนที่ 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
 กำรติดตำมและประเมินผล กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล  ด าเนินการศึกษาก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง  

แนวทางการด าเนินการพิจารณา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 
29 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิน่แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  

1) อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล  
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยใน
สิบห้าวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2) ระเบียบวิธีกำร และเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรติดตำม ในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน โดยการติดตามการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการเป็นการติดตามรายปี 

กำรประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยเทศบาลด าเนินการเอง (ภายใต้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น) ท าการประเมินผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบึงโขงหลงแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและใน
ภาพรวม โดยด าเนินการตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ความส าคัญของการประเมินผลการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ และความพึงพอใจ



 

ดังกล่าว จะมีประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลบึงโขงหลงด้านการบริหารและการปฏิบัติเพราะจะท าให้ทราบจุดเด่น  
และจุดอ่อน โดยมองในภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ และรายโครงการที่บรรลุเป้าหมาย และระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด 

3) แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น มีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ 3 ประกำร คือ 
1. ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผู้รับผิดชอบการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้น ๆ  
2. เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้

ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์  แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ
บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ  

3. กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่าง ๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้น เป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis)  ด้วยการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผล 

4) กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการ
อธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

1. แบบกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1  คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 



 

  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แบบกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10  คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5  คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (ฉบับที่ 12) 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

ประเมินความสามารถในการน าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง เพ่ือศึกษาระดับ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง โดยท าการประเมินตนเองตามแบบ
รายการการ ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน มีกำร
ด ำเนินงำน 

ไม่มี 
กำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรส่วนท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) ประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกัฐ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น    
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือไม่   

 

 



 

(1) ผลกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 
2565) ของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 รวมเฉลี่ย (88.43 
คะแนน)  ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพ
ทั่วไป 
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้อมูล
สภาพทั่วไป
ขององค์กร 
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งหมูบ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 
(3) 

17 
2.14 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร 

(2) 1.57 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 
ฯลฯ 

(2) 1.79 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพ้ืนฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(2) 1.86 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร   การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1.79 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 1.71 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.93 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.86 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(3) 2.43 



 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

2. การ
วิเคราะห์    
สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

15 
(2) 

13.9 
1.79 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิด 
ขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) 1 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(2) 1.86 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัว 
เรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การ 
พัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ 
ความเป็นอยู่ทั่วไป  เป็นต้น 

(2) 1.93 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว  ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ 
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) 1.79 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ 
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(2) 1.86 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
เชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา 
หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ 
วิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข 
ปัญหา 

(2) 1.64 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนา  

(1) 1 



 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การ
วิเคราะห์    
สภาวการณ์
และศักยภาพ  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 – 2570 เช่นผลที่ได้รับ ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรค์การด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

(1) 1 

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้อง 
กับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

65 
(10) 

57.5 
8.64 

   3.2 
ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

(10) 8.07 

  3.3 
ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 

(10) 7.86 

  3.4 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรจุถึงอนาคตอย่างชัด 
เจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ 
เฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.21 

  3.5 กลยุทธ์ 
 
  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งของที่ต้องท า
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 4 

   3.6 
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ มีความสอด 
คล้องและสนับสนุนต่อพันธกิจที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่ง 
หนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 4.43 

   3.7 จุดยืน
ทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Postioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 4.07 



 

 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

    3.8 
แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแนวแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 4.21 

   3.9 ความ
เชื่อโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.14 

   3.10 
ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

(5) 4.27 

 รวมคะแนน 100 88.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(2)  ผลกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 รวมเฉลี่ย (85.07 คะแนน)  ซึ่ง
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1.สรุปสถานการณ์การพัฒนา 1) เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis /Demand (DemandและTrendปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

(10) 8 

2.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพ่ือมาใช้วัดผล
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 4.5 

3.การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง 
ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการ
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(10) 8.7 

 



 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์ 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

(5) 4.2 

5. โครงการพัฒนา 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

(5) 4.2 

   5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 4.1 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 3.6 

   5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 4.1 
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เต็ม 
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   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย ที่ (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตของประเทศ 2537 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4) การรองรับความเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4.2 

   5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยน
จากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 4.4 

    5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่
เป็นปัจจุบัน 

(5) 4.4 

 

 



 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

    5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยหลัก
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) LSEP 

(5) 4.7 

    5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการ ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) 
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.5 

   5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธี
งบประมาณ 

มีการประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ  

(5) 4.4 

    5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ได้ เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) 4.6 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์   ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร
ค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงใน
การด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.8 

รวมคะแนน 100 85.07 



 

(3) สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น จำกแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
3.1 กำรประเมินผลกำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ  
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ได้วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 

2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ที่น าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชนบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี  

เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนด
โครงการที่จะด าเนินการติดตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ 

ย.1 ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

28 15,191,400 51 19,891,515 174 84,716,710 207 113,212,844 24 5,603,660 

ย.2 ด้ำนกำรเกษตร
และกำรพัฒนำ
คุณภำพชวีิต 

88 12,523,700 91 13,157,700 95 14,258,500 92 12,300,300 83 12,486,700 

ย.3 ด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชน 
สังคม และกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบรอ้ย 

17 738,800 18 788,800 20 1,048,800 21 1,108,800 15 758,800 

ย.4 ด้ำนกำรค้ำ 
กำรลงทุน กำร
ท่องเท่ียวและกีฬำ 

9 800,000 10 2,800,000 9 806,000 9 840,000 9 800,000 

ย.5 ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดลอ้ม 

5 420,000 6 470,000 7 670,000 6 330,000 6 470,000 

ย.6 ด้ำน
ศิลปะวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณ ีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

12 1,200,000 12 1,200,000 13 1,505,000 14 1,270,000 12 1,200,000 

ย.7 ด้ำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรท่ีด ี

29 22,619,560 35 22,447,092 50 24,853,092 51 25,185,454 50 24,950,454 

รวม 188 53,493,460 223 60,755,107 368 127,858,102 400 154,247,398 199 46,269,614 



 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามาปฏิบัติ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

ยุทธศำสตรก์ำร
พัฒนำ 

ข้อมูลตำมแผนพัฒนำฯ 
(จ ำนวน) 

ข้อมูลตำมเทศบัญญัติ
(จ ำนวน) 

เบิกจ่ำย 

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 43 108,092,750 26 9,958,750 23 6,542,714 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 47 24,979,060 45 24,919,060 33 21,804,611.80 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 7 1,038,800 6 938,800 4 146,375 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 7 670,000 6 570,000 3 411,233 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 4 150,000 4 150,000 1 47,200 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 10 974,000 9 964,000 6 553,975 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 17 4,461,900 17 4,456,900 14 2,901,512.54 

รวม 135 140,366,510 113 41,957,510 84 32,407,621.34 
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามา
ปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

ข้อมูลตำมแผนพัฒนำฯ 
(จ ำนวน) 

ข้อมูลตำมเทศบัญญัติ
(จ ำนวน) 

เบิกจ่ำย 

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 41 51,813,300 33 47,654,568.50 20 5,686,968.50 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 57 8,784,530 41 8,085,530 31 6,885,960 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 9 825,000 7 805,000 4 168,405 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 6 475,000 2 95,000 2 88,000 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 6 820,000 4 470,000 2 424,500 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 7 766,800 7 766,800 7 755,119 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 29 24,411,815 29 24,411,545 18 19,409,148.44 

รวม 155 87,896,445 123 82,288,443.50 84 33,418,100.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกับโครงการที่น ามา
ปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 

ข้อมูลตำมแผนพัฒนำฯ 
(จ ำนวน) 

ข้อมูลตำมเทศบัญญัติ
(จ ำนวน) 

เบิกจ่ำย 

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 176 132,516,710 21 6,976,100 18 6,375,418.06 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 95 14,208,500 50 9,697,700 34 7,206,378 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 20 1,048,800 7 420,000 5 329,885 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 9 806,000 6 308,000 3 186,000 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 8 770,000 3 120,000   
ยุทธศำสตร์ที่ 6 13 1,505,000 7 695,300 5 246,700 
ยุทธศำสตร์ที่ 7 51 25,253,092 46 23,509,792 37 19,573,720.96 

รวม 372 176,108,102 140 41,726,892 102 33,918,102.02 
 

3.2 ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลบึงโขงหลง ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    ตารางที่ 4 แสดงผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบึงโขงหลงที่
เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ในประเด็น 9 ข ้อ ปรากฏผลโดยรวมและ
เป็นรายข้อ ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำน พอใจมำก  พอใจ  ไม่พอใจ  

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    41  15.19  36   9.89   23  8.65 

2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  38  14.07  39   10.71   23  8.65 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  31  11.48  46   12.64   23  8.65 

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ  27  10.00  46   12.64   27  10.15 

5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ /กิจกรรม    16  5.93  46   12.64   38  14.29 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    27  10.00  40   10.99   33  12.41 

7) ผลการด าเนนิโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    28  10.37  39   10.71   33  12.41 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    22  8.15  45   12.36   33  12.41 

9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  40  14.81  27   7.42   33  12.41 

โดยรวม 270 30.00 364 40.44 266 29.56 



 

สรุปกำรกำรประเมิน 
จากตาราง 4 สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 

จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลง พบว่า มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ด้านส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยในรวม อยู่ในระดับพอใจ (ร้อยละ 
40.44) รองลงมาอยู่ในระดับพอใจมาก (ร้อยละ 30.00) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับพอใจทุก
ข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีความโปร่ งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม (ร้อยละ 12.64) รองลงมาคือ การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (ร้อยละ 
12.36)  

จากเกณฑ์การประเมินตนเอง จากกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบึง    
โขงหลง ประจ าปี 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วนทุกข้อ และผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง จากคะแนนรวม 100 
คะแนน เกณฑ์ที่ได้มากกว่าร้อยละ (88.43 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับที่พอใจมาก ในส่วนของผลการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) นั้น เกณฑ์ที่ได้มากกว่าร้อยละ 
(85.07 คะแนน) และอยู่ในระดับที่พอใจมากเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ เทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้สอดคล้อง ตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 2563  ซึ่งในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบึง
โขงหลงที่ผ่านมาได้มีการด าเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
7 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, การ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย, การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และกีฬา, การพัฒนาการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาด้านระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในภาพรวม ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านโดยใช้
วิธีการประเมินแบบผลคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 10 คะแนน ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า 
  ประเด็นทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  พบว่า  มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 6.33)   
  ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า มีผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 6.33)   
  ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย พบว่า 
มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 5.89)   
  ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และ
กีฬา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 6.35)   
  ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 5.95)   
  ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 6.24)   
   ประเด็นด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี  พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ( = 6.30)   



 

(4) ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต  
 1) ผลที่ได้รับ /ผลส ำคัญ  

ตามที่เทศบาลต าบลบึงโขงหลง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนงานโครงการก าหนดไว้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561–2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาเทศบาล     
ให้ประชาชนเกิดความมั่งคง มีความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบึงโขงหลง 
นั้น  

 1. ประชาชนมีเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ท าให้การสัญจรมีความสะดวกและ 
ปลอดภัย สามารถรองรับการเติบโตของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลบึงโขงหลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ประชาชนมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ท าให้เกิดความ 
คล่องตัวในการบริหารจัดการสินค้าทางการเกษตร น ามาซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพส่งผลให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 3. ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม หรือ
ได้รับการบริการทางด้านสังคมสงเคราะห์ 

 4. ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านเกษตร/การประกอบอาชีพ 
 5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
 6. เด็กก่อนระดับวัยเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพ ได้รับบริการด้าน

การศึกษาของท้องถิ่น    
 7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาล  
 8. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในการอ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
 

2) ผลกระทบ 
 1. จากการก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นท าให้การระบายน้ าได้ช้า เกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้ต้อง

เร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2. จากการพัฒนาที่เจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็น

ชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
 3. จากการก่อสร้างทางระบายน้ าให้สามารถระบายน้ าได้ดี แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย   

3) ข้อเสนอแนะ 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการและการติดตามประเมินผล

โครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการนั้น ว่าควรจะด าเนินการ
ต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป   

2. การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2563 นอกจากเสนอสภา
เทศบาล และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว เอกสารรายงานแจ้งให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น หรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

3. การจัดแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาประจ าปีกับการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ และ
การน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความสอดคล้องกันทั้งโครงการ/แผนงาน/งบประมาณ เพ่ือให้
การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 


