
 
ประกาศ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม ประจำปีรอบ 6 เดือน ของงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบึงโขงหลง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำ
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ
การบริหารจัดการเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ดังน้ี  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  
    "เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนาแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาด้วยหลักธรรมาภิบาล" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  
    1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
    2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้  
    3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านค้า การลงทุน เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
    5. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
    6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    7. ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากร สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลบึงโขงหลงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. แผนงานการเกษตร 
        2. แผนงานการศึกษา 



        3. แผนงานสาธารณสุข 
        4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
        5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา 
        1. แผนงานการพาณิชย์ 
        2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น 
การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 15,191,400.00 51 19,891,515.00 174 84,716,710.00 207 113,212,844.00 24 5,603,660.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 88 12,523,700.00 91 13,157,700.00 95 14,258,500.00 92 12,300,300.00 81 12,256,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

17 738,800.00 18 788,800.00 20 1,048,800.00 21 1,108,800.00 15 758,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา 9 800,000.00 10 2,800,000.00 9 806,000.00 9 840,000.00 9 800,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 420,000.00 6 470,000.00 7 670,000.00 6 330,000.00 6 470,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

12 1,200,000.00 12 1,200,000.00 13 1,505,000.00 14 1,270,000.00 12 1,200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 29 22,619,560.00 35 22,447,092.00 50 24,853,092.00 51 25,185,454.00 50 24,950,454.00 

รวม 188 53,493,460.00 223 60,755,107.00 368 127,858,102.00 400 154,247,398.00 197 46,039,614.00 
 



จ. การจัดทำงบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน 128 โครงการ งบประมาณ 33,620,525 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 4,745,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 46 8,313,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5 404,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา 5 520,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 60,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 370,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 44 19,208,124.58 

รวม 128 33,620,524.58 
 

    
 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค ์

ผลผลิต 

1.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านทรายทอง  

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน 
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

2.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อช่วยเหลืองานด้านช่างในการสำรวจ
ออกแบบ  

เขียนแบบแปลนและสำรวจ
ออกแบบ 

3.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความ สวยงาม  
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 



4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงให้มีประสิทธิภาพ 

บำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง (บ้านบึงโขง
หลง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 548 ตารางเมตร 
หนา 0.15 เมตร 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว 
ก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนนลูกรังในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน 

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง (ตามท่ี
เทศบาลกำหนด) 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน คสล. ในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

500,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงระบบการคมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน 

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา 0.15 
เมตร มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้า
บ้านนายสมพิศ เมฆวัน ถึงหน้าบ้าน
นายลาน ลาโพธ์ิ บ้านดอนกลาง 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.60 
เมตร ยาว 140 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้าง
หอประชุมโรงเรยีนอนุบาลสาสนสิทธิ์
อำนวย บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

390,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 140 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้าง
บ้านนายผดุง สาระโท ถึงซอยวัดศรี
สว่าง บูรพาราม ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

295,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 120 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด)  

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้าน
นายจั้น จันทะวงค์ ถึงบ้านนายถิ่น แดว
ขุนทด ขนาด 0.60 เมตร ยาว 54 เมตร 

110,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 54 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 



12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

100,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อถวายเป็นราชสักการะและแสดงความ
จงรักภกัดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม
พระเกียรติฯ 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขนาด 
10.00 x 12.00 เมตร 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อใช้เป็นอาคารงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นท่ีจอดรถยนต์ขนขยะและสิ่งปฎิกูล 

ก่อสร้างปรับปรุงและต่อเติมอาคาร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้า
บ้านนางสุภาพร ถึงบ้านนายเฉียง หอม
ทรัพย์ บ้านหนองสิม ขนาด 0.60 เมตร 
ยาว 116 เมตร 

226,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  

ท่อระบายน้ำ คสล. จากหน้าบ้าน
นางสุภาพร ถึงบ้านนายเฉียง หอม
ทรัพย์ บ้านหนองสิม ขนาด 0.60 
เมตร ยาว 116 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน
สระแก้ว 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน 
ก่อสร้างศาลาประชาคม (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บ้าน
สว่างพัฒนา 

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมของชุมชน 
ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม 
(ตามแบบเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง) 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน นายสมัย 
ปณุริบรูณ์ ถึงสี่แยก บ้านโนนสรรค์ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร มี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 532 ตารางเมตร หนา 
0.15 เมตร  

300,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อการคมนาคมท่ี สะดวกรวดเร็ว  

ถนน คสล. ข้างบ้าน นายสมัย ปณุ
ริบรูณ์ ถึงสี่แยก บ้านโนนสรรค์ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร 
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 532 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร 

18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากข้าง
บ้านนางศรี พรมจินดา บ้านโนนหนาม
แท่ง  

219,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 109 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด)  

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต
เทศบาลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่าง
เหนือ) ขนาด 0.60 เมตร ยาว 82.00 
เมตร 

165,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ า และป้องกันน้ า 
ท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ในเขต
เทศบาลบึงโขงหลง (บ้านโนนสว่าง
เหนือ) ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
82.00 เมตร 



20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน
ประชาสัมพันธ์อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

140,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงเป็นห้องทำงานประชาสัมพันธ์ให้มี
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) 

ห้องประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ช่อง 
พร้อมห้องเก็บอุปกรณอ์ำนวย
ความสะดวก (ตามแบบเทศบาล
กำหนด)  

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติฯ 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนอาคารประกอบโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

200,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อรองรับเด็กเล็กและเตรียมความพร้อมด้าน
การเรียน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมเกีย่วกับการเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

สถานศึกษาในเขตเทศบาล และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการปรับปรุงบำรุงรกัษาบ่อบำบัด
สิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลงให้ได้มาตรฐานมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี  

เป็นการปรับปรุงและบำรุงรักษา
บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบึง
ของหลงวิทยา 

1,560,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 

2,680,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 



27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
หนองสิมโนนสวรรค์ 

360,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษา 
จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ  

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล 

สถานศึกษาในเขตเทศบาล สำหรับ
การจัดกิจวันเด็กแห่งชาต ิ

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน
ของนักเรียน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

204,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
จัดการเรียนการสอน 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

793,800.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาครูและ
ผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษา 

9,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้ครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแขง่ขันกีฬาเด็กนักเรียน
ปฐมวัยสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

11,900.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง 

เด็กระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ของสถานศึกษา 

21,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพื่อจัดกิจกรรมต่อต้าน ยาเสพติด  
อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาใน
เขตเทศบาล สำหรับการจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 



กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

275,400.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
จัดการเรียนการสอน 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

24,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
หนังสือเรียน 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

18,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือหนังสือเรียนให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
หนังสือเรียน 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

24,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออุปกรณก์ารเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์การเรียน 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

36,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องแบบให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออุปกรณก์ารเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์การเรียน 



40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

51,600.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์ให้
นักเรียนเพิ่มเติมตามบริบทสังคม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

27,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือเครื่องแบบให้กับนักเรียน 
นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

480,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
เด็กนักเรียนได้รับการจัดสรร
อาหารกลางวันครบทุกคน 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการแขง่ขันทักษะทางวิชาการงาน
มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 

30,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะประสบการณ์ให้
นักเรียน 

นักเรียนมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดทำหลักสูตร 

สถานศึกษาในสังกัด อปท. 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงกิจกรรม
ผลงานเด็กนักเรียน 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานการ
เรียนรู้ของเด็ก 

46.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 

80,000.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรยีนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 



กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

47.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน 

100,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

ปรับปรุงห้องเป็นสมุดชุมชน (ตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

48.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

38,700.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะประสบการณ์ให้
นักเรียนเพิ่มเติมตามบริบทสังคม 

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

49.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอยให้แก่
เทศบาลตำบลศรีพนา 

350,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 
จ้างเหมาหน่วยงาน / เอกชนฝัง
กลบ 

50.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ 

ประชานในเขตเทศบาล 

51.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน 
ด้านสาธารณสุข 

240,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการ
ชุมชน/หมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/
หมู่บ้าน ด้านสาธารณสุข 

52.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  จัดงานประเพณีสงกรานต์ 



53.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
อุดหนุนงบประมาณเพื่อกิจการ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 

54.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการคุ้มครองเด็กและป้องกัน
การค้ามนุษย์ 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการคุ้มครองเด็กและ
ป้องกันการค้ามนุษย์ 

เด็ก,เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

55.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน 10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในการจัดทำพัฒนาชุมชน 
จัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาล 
จำนวน 60 เล่ม 

56.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อพัฒนาอาชีพให้ความรู้ด้านอาชีพแก่
ประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ  

57.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อ
เด็กและสตร ี

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเครือข่ายยุติความ
รุนแรงต่อเด็กและสตร ี

เด็กและสตรีในเขตเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

58.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลกั
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

30,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ พึ่งตนเองได ้ จัดอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

59.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิคน
พิการ 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพิทักษ์
สิทธิคนพิการ 

กลุ่มผู้พิการและคนในครอบครัว 

60.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอาย ุ 20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวปรับตัวเรียนรู้ผู้เข้ากับผู้
อาย ุ

กลุ่มผู้สูงอายุและคนในครอบครัว 

61.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรู้ป้องกันการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 

20,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น แก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย 

เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

62.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันภยัและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

26,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด 

ประชาชน และเยาวชนในเขต
เทศบาล 



63.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณสำหรับ
สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

64.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้และสร้าง
เสริมทักษะการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสมกับช่วง
วัย 

อุดหนนงบประมาณชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

65.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี
พนักงานเทศบาลบึงโขงหลง 

20,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 
ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน
เทศบาลบึงโขงหลง 

66.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านตัด
ผมและเสริมสวยเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

15,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่ออบรมผู้ประกอบการร้านตัดผมและเสริม
สวย 

อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้าน
ตัดผมและเสริมสวย 

67.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิก อปพร. 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ
สมาชกิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

เพิ่มศักยกภาพในการทำงานให้แก่ 
อปพร. 

68.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันสาธารณภัย 

20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนด้านการ
ป้องกันสาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันสาธารณภัย 

69.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาลดอุบัติเหตุท้องถนน 

74,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ 
จัดต้ังเวรยามและออกตรวจระดับ
แอลกอฮอล์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์
และจักยานยนต์ 

70.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนด้านสา
ธารณภัย 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางท้องถนน เพื่อให้
สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อาสากู้

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพล
เรือน อาสากู้ชีพ กู้ชีพกู้ภัย ( 
OTOS ) 



ชีพ กู้ชีพกู้ภัย ( OTOS ) ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญได้มี
การซักซ้อมในสถานการณ์จำลองขึ้น  

71.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การจัดระเบยีบชุมชน สังคม
และการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิง 
(ตามแบบเทศบาลกำหนด) 

250,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ
ดับเพลิงพร้อมติดต้ัง 

ก่อสร้างสถานีสูบน้ำดับเพลิงพร้อม
ติดตั้งบ้านดอนกลางก่อสร้างสถานี
สูบน้ำดับเพลิง (ตามแบบเทศบาล
กำหนด)  

72.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และกีฬา 

โครงการอบรมผู้ประกอบการในตลาด
สดและร้านจำหน่ายอาหาร 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมผู้ประกอบการใน
ตลาดสดและร้านจำหน่ายอาหาร 

จัดกิจกรรมการอบรมเรยีนรู้
ผู้ประกอบการในตลาดสดและร้าน
จำหน่ายอาหาร 

73.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และกีฬา 

โครงการขึ้นภู ดูบึง ท่ึงวัฒนธรรม
อำเภอบึงโขงหลง 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่องเท่ียวให้
รู้จักมากขึ้น 

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาท่องเท่ียวใน
พื้นท่ี 

74.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และกีฬา 

โครงการแขง่ขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติด 

60,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน มีสุขภาพแข็งแรง
ปลอดภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

75.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และกีฬา 

ปรับปรุงบำรุงรักษาตลาดสด ตลาด
โต้รุ่งเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

180,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปรับปรุงตลาดสดและตลาดโต้รุ่งเทศบาลให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดมีสภาพแวดล้อมท่ี
ดี 

เป็นการปรับปรุงตลาดสด และ
ตลาดโต้รุ่งเทศบาล  

76.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และกีฬา 

ปรับปรุงบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีเครื่องมือที่
ทันสมัย  

เป็นการปรับปรุงและบำรุงรักษา
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 



77.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะและการ
บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน  

จัดกิจกรรมการจัดการขยะท่ีต้น
ทางของชุมชน ตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และนโยบาย
รัฐบาล 

78.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมประชาชน เยาวชน 
อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) 

30,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมประชาชน 
เยาวชน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ให้มี
ความรู้และในเรื่องการดูความสะอาด ความ
ปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรมการอบรมเรยีนรู้ใน
เรื่องการดูความสะอาด ความ
ปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม 

79.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานแข่งเรือประจำปี 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  จัดงานประเพณีแข่งเรือ 

80.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  จัดงานประเพณีลอยกระทง 

81.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ
ประจำปี 

300,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 

82.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงโขง
หลง 

10,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรมอำเภอบึง
โขงหลง 

อุดหนุนงบประมาณอำเภอบึงโขง
หลงสำหรับกิจกรรมสภา
วัฒนธรรมอำเภอบึงโขงหลง 



83.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูและเทิดพระเกียรติแด่
พระองค์ท่าน 

ประชาชน และส่วนราชการในเขต
เทศบาล สำหรับการจัดกิจกรรม 

84.  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อแสดงความกตัญญูและเทิดพระเกียรติแด่
พระองค์ท่าน 

ประชาชน และส่วนราชการในเขต
เทศบาล สำหรับการจัดกิจกรรม 

85.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 65,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่ารับรองและพิธรการ หรือเลี้ยงรับรอง
สำหรับผู้ท่ีมาประชุม นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยม
ชมทัศนศึกษาดูงาน หรือดำเนินกิจการอื่นใดอัน
เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของเทศบาล 

ค่ารับรองและพิธีการหรือเลี้ยง
รับรอง 

86.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป 900,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้
ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น/สมาชิก
สภาเทศบาล/นายกเทศมนตรี
ตำบลบึงโขงหลง 

87.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี ใช้ในการเดินทางไป
ราชการตามคำสั่งหรือที่ได้มอบหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

88.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบึงโขงหลง 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน  
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

89.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น 100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
จัดอบรมสัมมนาบุคลากรท้องถิ่น
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

90.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

10,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

พนักงานเทศบาลมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี 

กิจกรรมฝึกอบรมพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับจรยิธรรม 

91.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสำรองจ่าย 234,695.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณ
ภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นส่วนรวม เป็นเหตุเร่งด่วนหรือ
จำเปน็ได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้า  

ประชาชนในเขตเทศบาลท่ีได้รับ
ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย 



92.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจัด
กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 

50,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริม
กิจกรรมของจังหวัดเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ
จังหวัด 

93.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการหน่วยบริการเคล่ือนท่ีเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลงพบประชาชน 

5,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น  

94.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

1,079,580.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 2 ของรายรับในปีท่ีจัดทำงบประมาณ 
ยกเว้น รายได้จากพันบัตร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศ
ให้ และเงินอุดหนุน 

สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

95.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (สทท.) 

54,675.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย (สทท.) ตั้งจ่ายอัตรา
ร้อยละเศษหน่ึงส่วนหกของรายรับจรงิในปีท่ีล่วง
มาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ จ่ายขาดสะสม และเงิน
อุดหนุนทุกประเภท  

บำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

96.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนัก
ปลัด) 

130,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ  

จ้างเหมาบริการหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนในการ
บริหารจัดการ 

97.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 442,300.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ใน
อัตราเงินสมทบนายจ้างร้อยละ 5 ของค่าจ้าง 

สมทบนายจ้างร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้างรวมเงินค่าครองชีพชั่วคราว
ท่ีเทศบาลต้องจ่ายค่าเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 

98.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็น
รายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณท้ังป ี

สมทบเข้ากองทุนทดแทนเป็นราย
ปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณท้ังป ี

99.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนส่งเสริมและ
ฟื้นฟูให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ สามารถดำเนินชีวิตและ
อยู่ร่วมสังคม 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 

100.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,260,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 



101.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและส่งเสริมผู้
พิการ 

คนพิการในเขตเทศบาล 

102.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

108,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

103.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

30,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจรในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

จัดการจราจรในเขตเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง เช่น กรวยยาง แผงกั้น 
ป้ายเครื่องหมายจราจร ตีเส้น
จราจร ไฟกระพริบ เป็นต้น 

104.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(สำนัก
ปลัด) 

100,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

105.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นท่ีเขตเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

200,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตำบลบึงโขงหลง  

สมทบหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นท่ีเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง 

106.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

เงินช่วยพิเศษ 20,000.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นเงินพิเศษกรณีพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่าย
ให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซ่ึงถึงแก่
ความตายระหว่างรับราชการ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไปถึงแก่ความตาย
ระหว่างรับราชการ 

107.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อติดตามและรายงานผลจากการติดตามให้
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และประชาชนทราบ 

ชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 12 
ชุมชน  

108.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 15,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อใช้ในการพัฒนาเทศบาล และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ  

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 
100 เล่ม 



109.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการเวทีประชาคมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

35,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อจัดทำเวทีประชาคมเมืองเพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย 
ในเขตเทศบาล จำนวน 190 คน  

110.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนดำเนินงาน
ประจำปี 

5,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณของเทศบาล 
และใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 
จำนวน 50 เล่ม 

111.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

15,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อใช้ในการบริหารประมาณของเทศบาล และ
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี จำนวน 100 เล่ม 

112.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีเทศบาล
ตำบลบึงโขงหลง 

100,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล  

จ้างเหมาหน่วยงานของร้ฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนในการจัดทำแผน
ท่ีภาษี 

113.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
(กองวิชาการฯ) 

25,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เเพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป 

114.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนัก
ปลัด) 

311,300.00 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 

115.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
(กองคลังฯ) 

126,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป 

116.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
(กองช่าง) 

200,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป 

117.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
(กองสวัสดิการสังคม) 

100,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการท่ัวไป 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป 



118.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

119.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กอง
การศึกษา) 

242,500.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ  จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 

120.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ(กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

180,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 

121.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ(กอง
การศึกษา) 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 

122.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

100,000.00 

ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม, ส่วนสาธารณสุข
, กองสาธารณสุข, กอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,กอง
การแพทย์ , สำนัก
สาธารณสุข 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

123.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองช่าง) 50,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนักช่าง, 
สำนักการช่าง 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 



124.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กอง
สวัสดิการสังคม) 

10,000.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, กอง
สวัสดิการสังคม, สำนัก
สวัสดิการสังคม 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

125.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กอง
ศึกษา) 

15,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและวัฒนธรรม, 
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, สำนักการศึกษา 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

126.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กองคลัง) 40,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
สำนักคลัง 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

127.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

30,000.00 

ส่วนแผน,กองแผนและ
งบประมาณ, กองวิชาการ
และแผนงาน, สำนักนโยบาย
และแผน 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล 

128.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ค่าชำระดอกเบี้ย 149,074.58 
สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้กับกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยให้กับกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล 

 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลบึงโขงหลง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 45 โครงการ จำนวนเงิน 25,979,230 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 14,891,310 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 882,500.00 3 882,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 14 3,282,282.00 12 3,116,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 73,100.00 1 73,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 27 11,107,643.44 27 10,819,210.44 

รวม 45 15,345,525.44 43 14,891,310.44 



    
 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลบึงโขงหลง ท่ีมีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง 

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. 
จากข้างบ้านนายผดุง สาระโท 
ถึงซอยวัดศรีสว่างบูรพาราม 
บ้านดงสว่าง 

295,000.00 286,500.00 286,500.00 8,500.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน 
นายสมัย ปณุริบรูณ์ ถึงสี่แยก
บ้านโนนสรรค์ 

300,000.00 298,000.00 298,000.00 2,000.00 

4.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรยีนบึงของหลงวิทยา 

1,560,000.00 790,000.00 790,000.00 770,000.00 

5.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรยีนอนุบาลสาสนสิทธิ์
อำนวย 

2,680,000.00 1,310,000.00 1,310,000.00 1,370,000.00 

6.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรยีนหนองสิมโนนสวรรค์ 

360,000.00 168,000.00 168,000.00 192,000.00 

7.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอนของ
นักเรียน (รายหัว) โรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

204,000.00 91,800.00 91,800.00 112,200.00 

8.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

793,800.00 327,680.00 327,680.00 466,120.00 

9.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 



กิจกรรมป้องกันยาเสพติดของ
สถานศึกษา 

10.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

275,400.00 119,000.00 119,000.00 156,400.00 

11.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

24,000.00 10,800.00 10,800.00 13,200.00 

12.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบล
บึงโขงหลง 

51,600.00 23,220.00 23,220.00 28,380.00 

13.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

480,000.00 215,000.00 215,000.00 265,000.00 

14.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ค่า
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเทศบาลตำบลบึง
โขงหลง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

15.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดนิทรรศการแสดง
กิจกรรมผลงานเด็กนักเรยีน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

16.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

80,000.00 79,500.00 0.00 500.00 

17.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอาย ุ

100,000.00 86,282.00 0.00 13,718.00 



18.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุท้อง
ถนน 

74,000.00 73,100.00 73,100.00 900.00 

19.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

65,000.00 23,175.00 23,175.00 41,825.00 

20.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

900,000.00 594,812.50 594,812.50 305,187.50 

21.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

200,000.00 54,649.00 49,913.00 145,351.00 

22.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

โครงการฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

100,000.00 50,580.00 50,580.00 49,420.00 

23.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

1,079,580.00 1,079,580.00 1,079,580.00 0.00 

24.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 
(สทท.) 

54,675.00 53,148.82 53,148.82 1,526.18 

25.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ (สำนักปลัด) 

130,000.00 85,500.00 75,000.00 44,500.00 

26.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

442,300.00 184,950.00 144,963.00 257,350.00 

27.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000.00 19,001.00 19,001.00 999.00 

28.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 36,500.00 36,500.00 53,500.00 

29.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,260,000.00 6,282,700.00 6,282,700.00 3,977,300.00 

30.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,100,000.00 1,711,000.00 1,711,000.00 1,389,000.00 

31.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 32,271.73 32,271.73 67,728.27 



32.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือ
พื้นท่ีเขตเทศบาลตำบลบึงโขง
หลง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 

33.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000.00 2,990.00 2,990.00 7,010.00 

34.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผน
ดำเนินงานประจำปี 

5,000.00 4,960.00 4,960.00 40.00 

35.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป (กองวิชาการฯ) 

25,000.00 5,610.00 5,610.00 19,390.00 

36.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป (สำนักปลัด) 

311,300.00 163,564.00 9,004.00 147,736.00 

37.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป (กองคลัง) 

126,000.00 2,900.00 2,350.00 123,100.00 

38.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป (กองช่าง) 

200,000.00 52,500.00 45,000.00 147,500.00 

39.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
ท่ัวไป (กองสวัสดิการสังคม) 

100,000.00 1,296.00 1,296.00 98,704.00 

40.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ
(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

100,000.00 14,568.00 14,568.00 85,432.00 

41.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ(กองการศึกษา) 

242,500.00 150,000.00 127,500.00 92,500.00 

42.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ(กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

180,000.00 120,000.00 82,500.00 60,000.00 

43.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 100,000.00 36,320.00 25,720.00 63,680.00 

44.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 50,000.00 14,820.00 14,820.00 35,180.00 



 

45.  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ค่าชำระดอกเบี้ย 149,074.58 130,247.39 130,247.39 18,827.19 
 

 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลตำบลบึงโขงหลง บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 207 113,212,844.00 20 4,745,000.00 3 882,500.00 3 882,500.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 92 12,300,300.00 46 8,313,400.00 14 3,282,282.00 12 3,116,500.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 21 1,108,800.00 5 404,000.00 1 73,100.00 1 73,100.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกีฬา 9 840,000.00 5 520,000.00     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 330,000.00 2 60,000.00     

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 1,270,000.00 6 370,000.00     

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 51 25,185,454.00 44 19,208,124.58 27 11,107,643.44 27 10,819,210.44 

รวม 400 154,247,398.00 128 33,620,524.58 45 15,345,525.44 43 14,891,310.44 
 

 
ช. ผลการดำเนินงาน 
     เทศบาลตำบลบึงโขงหลง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง  
     ท้ังนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตำบลบึงโขงหลงทราบ เพื่อจะได้พิจารณา
การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 
 

นายวิพากษ์  สารบรรณ 
ปลัดเทศบาล ปฏิบติัหน้าท่ีแทน 
 นายกเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 



 


