รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ยกระดับถนน คสล. จากทาง เพื่อการคมนาคมที่
ทางหลวงแผ่นดิน ผ่านหน้า สะดวกรวดเร็ว
บ้านนายดนตรี นาชัย
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

2

ปูถนนแอลฟัลติกจากถนน
เพื่อการคมนาคมที่
รพช.บ้านทรายทอง ถึงถนน สะดวกรวดเร็ว
สี่แยกโรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม บ้านสระแก้ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
320 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ปูถนนแอลฟัลติกขนาดกว้าง 5
เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว
922 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,610 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร

2561
(บาท)
776,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,235,850
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

3

ก่อสร้างถนน คสล. ในเขต
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงถนน คสล. ปูทับ
เพื่อการคมนาคมที่
แอลฟัลติกจากสะพานห้วย สะดวกรวดเร็ว
ทรายชุมชนบ้านโนนหนาม
แท่ง ถึงชุมชนบ้านดอนกลาง
บ้านบึงโขงหลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
605 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,025 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
1,467,125
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

5 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ที่ดินนายเฉลิม สุพร
ถึงถนนหน้าสานักงาน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

6

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.
รอบหนองสิม
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
605 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,025 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,051 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,153 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,467,125 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1,529,205 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

7

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายไพฑูลย์ ยรรยง ถึงบ้าน สะดวกรวดเร็ว
นายบุญรอด ปุระสะโต
บ้านสว่างพัฒนา

8

ก่อสร้างถนน คสล. รพช.
ชุมชนชนบ้านทรายทอง
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง

9

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นางน้อย วงศ์โคกศรี
สะดวกรวดเร็ว
ถึงห้วยทราย
บ้านโนนสว่าง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,500 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
117 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
585 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

194,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

4,365,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

283,725 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 ก่อสร้างถนน คสล. จากวัด
ป่าสระแก้ว ถึงทางหลวง
ชนบท บ้านสระแก้ว

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

11 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
วัดป่าอรัญญวาสี
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

12 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
นายแม็ก สอนโพธิ์
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
540 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,700 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
200 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
149 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
596 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
1,309,500 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

388,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

289,060 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

13 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
ศูนย์ อปพร. ถึงสะพานห้วย
น้าพ่น เขต อบต.บ้านโพธิ์
หมากแข้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

14 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนายบัวภา วรชินา
สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านนายสรรค์ วงค์สีดา
บ้านโนนสวรรค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
598 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,392 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
400 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
1,160,120
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

776,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนางซ่อน นาชัย
สะดวกรวดเร็ว
ถึงคลองสูบน้า
บ้านทรายทอง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
200 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

388,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

16 ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก เพื่อการคมนาคมที่
ซอยนิตยา ถึงถนนไปเมรุ
สะดวกรวดเร็ว
บ้านโนนสวรรค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
200 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
388,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

17 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายสมร แพงโคตร
สะดวกรวดเร็ว
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

18 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
ดอนกลาง ถึงห้วยทราย
สะดวกรวดเร็ว
บ้านดอนกลาง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
2 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
692 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,768 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

48,500 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1,342,480
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

19 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
ดอนกลาง ถึงห้วยน้าพ่น
สะดวกรวดเร็ว
บ้านดอนกลาง

20 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายขุน ประสงค์ศรี
สะดวกรวดเร็ว
บ้านหนองสิม

21 ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก เพื่อการคมนาคมที่
ซอยปู่ตา
สะดวกรวดเร็ว
บ้านโนนสวรรค์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
400 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
23 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
600 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 3
จุด 18 ท่อน (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

1,164,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

776,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

44,620
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 ก่อสร้างถนน คสล. จากปาก เพื่อการคมนาคมที่
ซอยสวรรค์บาดาล ถึงข้าง
สะดวกรวดเร็ว
บ้านนางบุญชู คมกล้า
บ้านโนนสรรค์

23 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายสมัย ปุณริบรู ณ์
สะดวกรวดเร็ว
ถึงสี่แยกบ้านโนนสรรค์
บ้านโนนสวรรค์

24 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายดอน หินพลชม
สะดวกรวดเร็ว
ถึงแยกโรงหินขาว
บ้านโนนสรรค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
106 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
424 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 6 ท่อน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
133 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
798 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม.จานวน 6 ท่อน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
179 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
716 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
205,640
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

387,030
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

347,260
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

2564
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
โรงสีบ้านนายเพชร ตางา
ถึงบ้านนายลาดวน บารุง
นอก บ้านสระแก้ว

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

26 ก่อสร้างถนน คสล. สี่แยก
บ้านหนองสิม ถึงสระหนอง
สิม บ้านหนองสิม

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
240 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
960 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 2 จุด
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
56 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
224 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 6 ท่อน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

108,640
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
465,600 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
ร้านอาหารแสงอรุณ
บ้านดอนกลาง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ขา้ งละ 0.50 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกาหนด)

97,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นายเดียว บุญเอนก
สะดวกรวดเร็ว
บ้านบึงโขงหลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
25 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลงท่อ
ขนาด. 60 ซม. จานวน 6 ท่อน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
48,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

29 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
หลังตลาดสดเทศบาล
ถึงข้างสหกรณ์การเกษตร
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

30 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นางหนูสิน สีดา
สะดวกรวดเร็ว
บ้านสว่างพัฒนา

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
353 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,412 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 3
จุด (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
57 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
228 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 6
ท่อน (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

684,820
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

110,580
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

31 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางสายฝน คล่องดี
ถึงบ้านนายกาญ คนกล้า
บ้านทรายทอง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

32 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายทอง พูสมศรี
ถึง รร. บ้านหนองสิมโนน
สวรรค์
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

33 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนายสมพงษ์ ศรีพลน้อย สะดวกรวดเร็ว
ถึงสามแยกบ้านนายต้น
วันภักดิ์ดี
บ้านโนนสวรรค์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
50 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลงท่อ
ขนาด .60 ซม. จานวน 6 ท่อน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
114 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
456 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
250 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1000 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

97,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

378,400
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

221,160
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34 ก่อสร้างถนน คสล. จากถนน เพื่อการคมนาคมที่
ทางหลวง ถึงฝายน้าล้นห้วย สะดวกรวดเร็ว
โป่ง บ้านดงสว่าง

35 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดศิริ
มงคลวราราม
บ้านโนนสว่าง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

36 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านช่างไก่จากทางหลวง
ถึงห้วยทราย
บ้านดงสว่าง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
178 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
712 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
120 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
156 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
624 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
345,320
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

232,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

302,640 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

2564
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 ก่อสร้างถนน คสล. จุดถนน
ทางเชื่อมของถนนทางหลวง
แผ่นดินในเขตเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

38 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายสุพัฒน์ บุญสร้าง
ถึงบ้านนายหอมหวน
แก้วเคนมา
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
30 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

582,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างศูนย์ เพื่อการคมนาคมที่
พัฒนาอาชีพเทศบาลตาบล สะดวกรวดเร็ว
บึงโขงหลง
บ้านโนนสวรรค์

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
153 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
612 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

296,820 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

40 ก่อสร้างถนน คสล. หน้า
บ้านนายพิชิต แสนจันทร์
บ้านสว่างพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
70 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรัง
ไหล่ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
101,850
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

41 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
วัดสระแก้ว ถึงหน้าบ้านนาย สะดวกรวดเร็ว
ลาดวน บารุงนอก
บ้านสระแก้ว

42 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล สะดวกรวดเร็ว
ถึงวัดป่าสระแก้ว
บ้านสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
322 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,932 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

194,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

937,020 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

43 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนางมุ่ย ถึงสุดเขตชุมชน สะดวกรวดเร็ว
บ้านทรายทอง

44 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนายเฮียง บุตรธิสาร
ถึงบ้านนายฮุ่ง ติวงษ์
บ้านทรายทอง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

45 ก่อสร้างถนนเป็นทาง
เพื่อการคมนาคมที่
จักรยานในเขตเทศบาลตาบล สะดวกรวดเร็ว
บึงโขงหลง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
300 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
59 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 236
ตารางเมตร พร้อมลงดินลูกรังไหล่
ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างทางจักรยาน (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

582,000 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

114,460 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

200,000 มีทาง
งบเทศบาล จักรยานที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

46 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนายทองใบ กมล
สะดวกรวดเร็ว
ธรรมรัตน์ ถึงบ้านนายสุนทร
ณ เชียงขวาง
บ้านทรายทอง
47 ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ที่ดินนายอนุรักษ์ ยิ่งงาม
ถึงบ้านนายทอน ตะดวงดี
บ้านสระแก้ว

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

48 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
ทรายทอง ถึงบ้านโนนสวน สะดวกรวดเร็ว
ปอเขตเทศบาลตาบึงงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
145 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
580 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
105 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
525 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
5,656 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
28,280 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร ลง
ท่อขนาด .60 ซม. จานวน 2 จุด
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
281,300 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1,309,500 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

13,715,800 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

49 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
บ้านนางแจ้น ท้อฟ้าม
ถึงบ้านนางแฮ อบอุ่น
บ้านทรายทอง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

50 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างสระ
หลังเทศบาลตาบลบึงงาม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
181 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
724 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
205 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
820 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

397,700
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
351,140 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า เพื่อการคมนาคมที่
บ้านนายสูญ ภูสดแสง
สะดวกรวดเร็ว
ถึงสะพานห้วยทราย
บ้านโนนหนามแท่ง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
400 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

776,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
831,775 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

52 ก่อสร้างถนน คสล. จากสาม เพื่อการคมนาคมที่
แยกโรงเรียนบึงของหลง
สะดวกรวดเร็ว
วิทยาถึงถนนศาลาขนาบบึง
บ้านดอนกลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
343 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,715 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

53 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
วัดขันติวราราม ถึงบ้าน
ทรายทอง
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

54 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง
วัดสโมธานนิคม ถึงเมรุมาศ
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
653 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,918 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,900,230 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

194,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

55 ก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัด
ศรีสว่างบูรพาราม
บ้านดงสว่าง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

56 ก่อสร้างถนน คสล. จากสาม เพื่อการคมนาคมที่
แยกประปาชุมชนบ้าน
สะดวกรวดเร็ว
สระแก้ว ถึงโรงสี
บ้านสระแก้ว

57 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน เพื่อการคมนาคมที่
นางสมภาร อุตมะบาล
สะดวกรวดเร็ว
ถึงหน้าบ้านนางนวลจันทร์
พุทธบุรี
บ้านสระแก้ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
300 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1200 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
435 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,175 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
435 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,175 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

582,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,054,875
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1,054,875 ถนนที่ได้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

58 ก่อสร้างถนน คสล. จากข้าง เพื่อการคมนาคมที่
ศาลาประชาคม ถึงบ้านนาง สะดวกรวดเร็ว
สาลี บุญเรือง
บ้านทรายทอง

59 ยกระดับถนน คสล. จาก
บ้านนายนาวา ดวงศรี
ถึงหน้าบ้านนางสาเนียง
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว

60 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้า เพื่อการคมนาคมที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะดวกรวดเร็ว
หนองสิม ถึงวัดป่ามหาเรือง
บุญเขต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ยาว 157 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 628 ตารางเมตร พร้อมลง
ดินลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง
4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
1,,052 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,208 ตารางเมตร พร้อมลงดิน
ลูกรังไหล่ข้างละ 0.50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
304,580
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

194,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2,040,880
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
33,600 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังข้างวัดป่าอรัญญวาสี
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 560
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

2

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากสะพานห้วยทราย
ถึงโรงข้าวปุ่น (ตัดถนนใหม่)
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,600 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน

96,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

3

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
ลูกรังจากที่นานางวรรณเฉลิม คมนาคมและ
ถึงหนองกุ้ง
สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านดอนกลาง

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,000 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน

60,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

4

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากที่นาผู้ช่วยเต่า
ถึงที่นานายหยัด
บ้านดอนกลาง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
2,150 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน

129,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
83,160 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากหน้าบ้านนายสวัสดิ์
กลิ่นอ้ม ถึงท่าหลวง
บ้านดอนกลาง
จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากบ้านโนนหนามแท่ง
ถึงบ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

6

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวถนนลูกรังปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,386
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน
สร้างทางเท้าขนาดกว้าง 2
เมตร ยาว 4,480 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,960
ตารางเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

5,376,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนลูกรังมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

7

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรัง จากสะพานห้วยทราย
ถึงทางหลวง (ถนนเลียบห้วย
น้าเมา) บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

8

จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
ลูกรังบริเวณวัดทุ่งสว่างธรรม คมนาคมและ
แสงทอง
สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านหนองสิม

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
1,280 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน และวางท่อ
ขนาด  0.60 X 1.00
เมตร จานวน 2 จุด 8
ท่อน
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
810 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน

76,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนลูกรังมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

48,600 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนลูกรังมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
9

โครงการ
จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านนายสีลา ถึง
ห้วยคา (ถนนตัดใหม่)
บ้านโนนสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน และวางท่อขนาด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

0.60 X 1.00 เมตร จานวน
1 จุด 7 ท่อน
10 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองสิม ถึงบ้าน
โนนสวรรค์
11 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านสระแก้ว ถึง
ถนน คสล. บ้านทรายทอง
บ้านสระแก้ว
12 จ้างเหมาปรับปรุงถนนแอล
ฟัลติกในเขตเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,052
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 900
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน
ก่อสร้างถนนแอลฟัลติกในเขต
เทศบาล (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

64,435
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนลูกรังมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
55,125
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
1,200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ถนนลูกรังมี
ประชาชนมีความ
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ถนนแอลฟัลมี ประชาชนมีความ
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(บาท)
13 จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อ
ขนถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตรในเขตเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงถนนเพื่อขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

14 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรัง ข้างที่นานายยรรยง
แพงโคตร ถึงท่าหลวง
บ้านดอนกลาง
15 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างบ้านโนนสวรรค์
ถึงที่นา (ตัดถนนใหม่)

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

16 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากหน้าศูนย์พัฒนา
อาชีพ ถึงเมรุบ้านหนองสิม

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
2000 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลีย่ ดิน
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

(บาท)

(บาท)

100,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
120,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(บาท)
155,125 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ถนนลูกรังมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
50,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

17 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านดอนกลาง
ถึงห้วยทรายหนองกุ้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

18 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านโนนสวรรค์
ถึงห้วยน้าเมา
บ้านโนนสวรรค์
19 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังรอบป่าช้า
(ถนนตัดใหม่)
บ้านหนองสิม

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรังพร้อม
ติดท่อบล็อกคอนเวิส์ด 1 จุด
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

150,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

100,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

20 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
ห้วยน้าเมา ถนนหนองกุ้ง
ถึงเขต อบต. โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

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

3,600,000 สะพานที่
งบเทศบาล ได้มาตฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
72,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

21 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างที่ดินนาย
กุหลาบ คล่องดี
บ้านทรายทอง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

22 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างที่นานายสี
วงศ์แก้ว ถึงที่นานายคาบุญ
ดลปัจจา บ้านทรายทอง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

72,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

23 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างที่ดินนาย
พรมมา ถึงที่ดินนายกุหลาบ
คล่องดี
บ้านทรายทอง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,200
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

72,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

24 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านนายปุ่น
ถึงทุ่งนา
บ้านทรายทอง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

96,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
12,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

25 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างบ้านนางวันทอง
สารีโพธิ์ ถึงบ้านนาง
พิมพ์ทอง
บ้านโพธิ์หมากแข้ง
26 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างกาแพงวัด
สโมธานนิคม ถึงเมรุมาศ
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 800
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

48,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

27 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากบ้านนายปรีดา
แพงโคตร ถึงทุ่งนา
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

96,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

28 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากข้างป่าช้าบ้านดอน
กลาง บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,600
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน

96,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
ลูกรังในเขตเทศบาลตาบลบึง คมนาคมและ
โขงหลง
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
(ตามที่เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

30 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากทางหลวงแผ่นดิน
ถึงสะพานห้วยทราย
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง 2
เมตร ยาว 210 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร

252,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

31 จ้างเหมาก่อสร้างทางเท้า
ถนนจากบ้านโพธิ์หมากแข้ง
ถึงบ้านโนนสวรรค์

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

3,600,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

32 ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
สะพานห้วยทราย
บ้านโนนหนามแท่ง

สร้างทางเท้าขนาดกว้าง 2
เมตร ยาว 3,000 เมตร มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000
ตารางเมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมขยาย
4,848,000
สะพานห้วยทราย ขนาดกว้าง งบเทศบาล
10 เมตร ยาว 40.40 เมตร เงินอุดหนุน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สะพานที่
ได้มาตฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

33 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. หรือปูทบั ด้วย
แอสฟัลติกในเขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน และ
100,000
เสริมถนน คสล. หรือปูทับด้วย งบเทศบาล
แอลฟัลติก
เงินอุดหนุน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

34 จ้างเหมาปรับปรุงผิวถนน
ลูกรังจากหน้าวัดทรายทอง
ถึงที่นานายแหวน
บ้านทรายทอง
35 ก่อสร้างสะพาน คสล. พร้อม
ทางเท้าข้ามห้วยทราย
บ้านสระแก้ว

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ปริมาณ
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2,000
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลี่ยดิน
ก่อสร้างสะพาน คสล. และ
ทางเท้า (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

36 จ้างเหมาตัดถนนคอนกรีตวาง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ท่อระบายน้า คสล. หน้าบ้าน ขัง
นางจันศรี กาญจสุนทร
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

วางท่อขนาด .60 เมตร
จานวน 8 ท่อน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

120,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

การระบายน้า ประชาชนมีความ
ได้ดีขึ้น
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1,000,000 สะพานที่
งบเทศบาล ได้มาตฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

5,600
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

100,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง
ห้วยทราย
บ้านโนนสว่าง

เพื่อป้องกันการพังทลาย ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง
ของดิน

38 ก่อสร้างสะพาน คสล.
ในเขตเทศบาลตาบลบึงโขง
หลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ก่อสร้างสะพาน คสล.
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
1,500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

แนวกั้นตลิ่งได้ มีแนวป้องกันการ
มาตรฐาน
กันเซาะพังทลาย
ของตลิ่ง
ลดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน
1,000,000 สะพานที่
ประชาชนมีความ
งบเทศบาล ได้มาตฐาน
ปลอดภัย
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนาง
ทองใบ ทาโบราณ
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

2

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. ในเขตเทศบาลตาบลบึง คมนาคมและ
โขงหลง
สาธารณูปโภคในชุมชน

3

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนายทราย
ถึงบ้านนายบุญมี
บ้านดอนกลาง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 87 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
97,000
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
งบเทศบาล
กว่า 200 ตารางเมตร
เงินอุดหนุน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 144 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

97,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

97,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
37,830 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

97,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
69,840 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

กองช่าง

4

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนาย
สงกรานต์ ถึงบ้านนายฮุ่ง
บุตรสอน บ้านดอนกลาง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 167
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

105,245 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
73,235 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนางทอง
ใบ ศรีแสงใส
ถึงบ้านนายชอบ สารีอาจ
บ้านบึงโขงหลง
จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนาย
ประจักษ์ สอนนอก
บ้านสระแก้ว

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

6

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 121 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 151
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 70 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56
ตารางเมตร (ตามแบบ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

27,160 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

เทศบาลกาหนด)

7

8

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนายสุพร
ตะดวงดี
ถึงที่ดินนายมาก ปุณริบรู ณ์
บ้านบึงโขงหลง
จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนางถวิล ยะ
ตะโคตร ถึงที่ดินนางบัวลอย
คล่องดี
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 91 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 130 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

44,135 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

31,525 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

9

จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายสนิท
แสงอาทิตย์ ถึงบ้านนายทอง
พรมเชียง
บ้านดอนกลาง
10 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนางขันตรี
มุขลักษณ์
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

11 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. จากหน้าบ้านพักเกษตร คมนาคมและ
อาเภอหลังเก่า
สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านบึงโขงหลง
12 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านอาจารย์
สีน้า ทาให้งาม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 205 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 205
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 87 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.50
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 148 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 207 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 103 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

99,425 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

38,072 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

157,625 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

49,955 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายหนู
กรานต์ สอนโพธิ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

14 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายหนู
คา พรมสอน
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

15 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างร้านแอสโซ่
ถึงบ้านนางจร คนกล้า
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

16 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายคา
พันธ์ ศรีบุรัมย์
บ้านโนนสว่าง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 314 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 271 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 487
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 62 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 80 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

30,070
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
274,025 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

236,195 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

53,350 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 จ้างแหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนายสุพร
ตะดวงดี
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

18 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างเทศบาลตาบล
บึงงาม ถึงสี่แยกโรงเรียนบึง
ของหลงวิทยา
บ้านบึงโขงหลง
19 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนางทองใส
ศรีตระการ
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 87 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 113
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 130 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 98 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

31,525
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
54,805 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

71,295 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

20 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนางหนู
จันทร์ ศรีบุรัมย์ ถึงบ้าน
นายประไพ ศรีแสงใส
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 130 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

31,525 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
155,200 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

21 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนายสุเวช
เพชรสมบัติ
ถึงสะพานห้วยทราย
โนนหนามแท่ง
22 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายจริต
ชัยวงษา
บ้านโนนสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 320 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 213 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

187,695 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

23 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนายประไพ
ศรีแสงใส ถึงบ้านนายสม
ลักษณ์ คึมยะราช
บ้านบึงโขงหลง
24 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างวัดสโมธาน
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 121 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

29,342
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

77,600
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

25 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างศาลา
ประชาคม
บ้านโนนหนามแท่ง

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 260 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 416
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
201,760
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

26 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. จากบ้านนายตี คล่องดี คมนาคมและ
ถึงบ้านนายวาที จันฤาไชย สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านบึงโขงหลง
27 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนายเข็มทอง
สองสี ถึงบ้านนายทองใส
ศรีตระการ
บ้านบึงโขงหลง
28 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. ข้างโรงเรียนสาสนสิทธิ์
อานวย ถึงทางหลวงแผ่นดิน
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 116 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 49 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 73 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 208 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 166
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

29,100
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

35,405 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

80,704
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

29 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนางแพง
ศรี ปัญญาพ่อ
บ้านโนนสว่าง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

30 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านสัสดี
ถึงสี่แยกบ้านนายมนัส
จันทรโคตร
บ้านบึงโขงหลง
31 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายสุ
พจน์ ปุณริบูรณ์
ถึงบ้านนางทองลา นาคนนท์
บ้านโนนสว่าง
32 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนาย
มงคล ศรีภมู ิ
บ้านโนนสว่าง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 79 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 110
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 70 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 88 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 122 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

16,975
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

88,755
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

53,350 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

64,020 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

33 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. ข้างศาลาประชาคม
ชุมชนดอนกลาง ถึงแยกการ
ไฟฟ้า
บ้านดอนกลาง
34 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. หน้าศาลาประชาคม
บ้านบึงโขงหลง

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

35 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. จากข้างบ้านนายบุตรดี คมนาคมและ
นีระพันธ์ บ้านสระแก้ว
สาธารณูปโภคในชุมชน

36 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. จากบ้านนายประหยัด คมนาคมและ
ศรีน้อยถึงบ้านนายดวก วันดี สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านบึงโขงหลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 117
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 139 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 278
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 70.50 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 124 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
215,340
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

134,830
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

27,160
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

60,140
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

2564
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

37 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านผู้ใหญ่
ก้อง บุตรธิสาร ถึงบ้านนาย
สวัสดิ์ ฝ่ายพงษา
บ้านโนนสว่าง
38 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนางพัง
อาจชะกัน ถึงหน้าบ้านนาง
พินทอง คาตะวงค์
บ้านโนนหนามแท่ง
39 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนางสาอางค์
ปุณริบรู ณ์ ถึงบ้านนางหนู
อาน แสนโสภา
บ้านบึงโขงหลง

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 89 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 133.50
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 183 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 183
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 131 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

88,755
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
64,747 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

24,250 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

40 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คสล. จากข้างบ้านนายประ คมนาคมและ
ยนต์ชัย ปุณริบรู ณ์
สาธารณูปโภคในชุมชน
ถึงหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ
บ้านบึงโขงหลง

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 578 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 722
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

350,170 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
48,985 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

41 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายชอบ
สารีอาจ ถึงบ้านนายสมร
ปุณริบรู ณ์ บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

42 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายวัน
ยืนยง ถึงทางหลวงชนบท
บ้านสว่างพัฒนา

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 101 เมตร
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 101
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 150 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

109,125 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

43 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนายจี
แสนพิมพ์
บ้านสว่างพัฒนา

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

44 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากบ้านนายสม
ลักษณ์ คึมยะราช ถึงบ้าน
นายสมบูรณ์ แก้วเคนมา
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 84 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 88 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

40,740 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

64,020
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

45 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนาย
ประสิทธิ์ หมุ้งเป้า
ถึงบ้านนางประดุงสาทาวงษ์
บ้านสว่างพัฒนา

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 74 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
35,890
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

46 จ้างเหมาขยายไหล่ถนนคสล. เพื่อปรับปรุงระบบการ
จากข้างโรงพยาบาลบึงโขง
คมนาคมและ
หลง ถึงต้นยางใหญ่
สาธารณูปโภคในชุมชน
บ้านทรายทอง
47 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างหน้าบ้านนาง
คูณ ทองวัน
บ้านสว่างพัฒนา

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

48 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน จาก
บ้านนายตี คล่องดี
ถึงศาลาประชาคม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 1,300 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 192.50
เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,033 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล.
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2,522,200 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

46,560
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ถนนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

49 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากหน้าบ้านนาย
ยรรยง แพงโคตร
ถึงบ้านนายทอง พรมเชียง
บ้านดอนกลาง
50 จ้างเหมาขยายไหล่ถนน
คสล. จากข้างบ้านนางเสา
วงศ์ชนะ ถึงสี่แยกบ้านนาย
สารวย โคตรธรรม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 125 เมตร
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ขยายไหล่ถนน คสล. หนา
0.15 เมตร ยาว 89 เมตร
มีพนื้ ที่ไม่น้อยกว่า 71.20
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

60,625 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

34,532 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

1

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บริเวณทางแยกในเขต
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อป้องและลดอุบตั ิเหตุ ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
บนท้องถนน
จานวน 3 จุด ในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2

ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับ
จราจรในเขตเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อการขับขี่
ยานพาหนะที่ถูกกฎ
จราจร

จัดทาป้ายสัญลักษณ์และทา
เครื่องหมายบังคับจราจร

3

ติดตั้งกระจกหักเหบริเวณ
ทางแยกในเขตเทศบาลบึง
โขงหลง

เพื่อการขับขี่
ยานพาหนะปลอดภัย

ติดตั้งกระจกหักเหบริเวณทาง
แยก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

การจราจรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ลดอุบัตเิ หตุบน
ท้องถนน

สานักงาน
ปลัด

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

การจราจรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ลดอุบัตเิ หตุบน
ท้องถนน

สานักงาน
ปลัด

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

การจราจรมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ลดอุบัตเิ หตุบน
ท้องถนน

สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ก่องสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
คสล. จากหน้าบ้านนายสุทิน
ท่วมขัง
ถึงหน้าบ้านนางสมใจ สอนโพธิ์
บ้านหนองสิม

2

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายผอง
กุทอง ถึงหน้าโรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม
บ้านโนนสว่างเหนือ
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากสี่แยกบ้านนางสา
พรรณขาม ถึงสามแยกบ้าน
นางสระใคร
บ้านสระแก้ว

3

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 141
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 242
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 95 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
450,495 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิม่ ขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

773,190 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

303,525 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

4

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางยม
ท้อฟ้าม
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 82 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

261,990
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายคากอง
เมาแรด ถึงบ้านนายคามัย
ปัญญารถ
บ้านโนนหนามแท่ง
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างโรงเรียนมัธยม
บึงโขงหลงวิทยาคม
ถึงชุมชนบ้านทรายทอง
บ้านสระแก้ว

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 900
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

6

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
284,355
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2,875,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

7

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านเอื้ออาทร
ถึงบ้านนายเขียว สีเสมอ
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

8

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายถึง
วาปีศิลป์ ถึงหน้าบ้านนาย
มงคล เมืองพงษ์
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 112
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 480
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

357,840 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1,528,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
คสล. จากหน้าบ้านนายวิวัฒน์ ท่วมขัง
ศรีพลน้อย ถึงหน้าบ้านนายไข
อ่อนคา
บ้านโนนสวรรค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 177
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
563,745
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

10 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายสม
จันทะแสง ถึงหน้าบ้านนาย
บุญเทิง วาปีสินธุ์
บ้านโนนสวรรค์
11 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายทอน
ตะดวงดี ถึงที่ดินนายอนุรักษ์
ยิ่งงาม
บ้านสระแก้ว
12 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างศาลาหลังเก่า
ถึงหน้าบ้านนายบุญ
ชัยวงษา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 188
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 105
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 188
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

600,660 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

600,660 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

335,475
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

13 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ถนนเส้นกลางบ้าน
ถึงทางแยกบ้านทรายทอง

14 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายยม
ถึงบ้านนายสาลี บุตรธิสาร
บ้านโนนสว่างเหนือ
15 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายบุญยัง
ปุณริบรู ณ์ ถึงทางหลวง
แผ่นดิน
บ้านโพธิ์หมากแข้ง
16 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางสายฝน
คล่องดี ถึงบ้านนายกาญ
คนกล้า
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ท่วมขัง
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,500
เมตร ทั้งสองข้างทาง (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ท่วมขัง
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 93 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

4,792,500 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

297,135 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

793,957 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

159,750 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 248.50
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 50
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายเขียว
สีเสมอ
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

18 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. หน้าบ้านนายเฉลิม
มาศนพกุลรัตน์
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

19 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางมุย่
ถึงสุดเขตบ้านทรายทอง
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

20 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 180
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 100
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 300
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 161
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

958,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
575,100 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

639,000 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

514,395 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้าง ธกส. ถึงบ้าน
นางสั่น โพธิ์ชัยแสน
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

22 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางสั่น
โพธิ์ชัยแสน ถึงบ้านนางนาง
เครือเพชร
บ้านโนนสว่างเหนือ
23 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าศาลาประชาคม
ถึงบ้านนางอาพร
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 173
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
552,735
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

293,940
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

24 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางอาพร
ถึงบ้านนายใขสี ตรงดี
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 235
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

750,825
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

25 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายมานพ
นาชัย ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง
26 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. พร้อมฝาปิดคุ้มบึงงาม
ข้างหลังวัดสว่างวารี
บ้านดอนกลาง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 72 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 300
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

958,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
230,040
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

27 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางหล่อย
แสนมาโนช ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง
28 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากแยกบ้านนายแสง
อุปพงษ์ ถึงข้างหนองสิม
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 718
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

2,294,010 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

29 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากปัม้ น้ามัน
ถึงบ้านนายประจักษ์
ปุณริบรู ณ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 174
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
555,930
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

30 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายจริต
ชัยวงษา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

31 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายสาลี
ถึงบ้านนายสุบิน
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

32 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนาย
สมพิศ เมฆวัน ถึงหน้าบ้าน
นายลาน ลาโพธิ์
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 240
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 200
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 43 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

766,800 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

639,000 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

137,385
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

33 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างโรงเรียนมัธยมบึง
โขงหลงวิทยาคม ถึงบ้านนาย
ลาดวน บารุงนอก
บ้านสระแก้ว
34 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายยรรยง
แพงโคตร ถึงบ้านดาบเสถียร
ตุลุย
บ้านดอนกลาง
35 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านดาบพรธวัช
แข็งแรง ถึงบ้านนางสา
วรรณขาม
บ้านสระแก้ว
36 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนาง
พรพรรณ ปุณริบรู ณ์
บ้านโนนสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 396
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ท่วมขัง
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 259
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ท่วมขัง
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 289
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
ท่วมขัง
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,265,220
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

827,505
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

923,355
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

255,600 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางสาลี
ถึงบ้านนางลินดา เทพานนท์
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

38

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 59 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 260
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายเฮียง
บุตรธิสาร ถึงบ้านนายฮุ่ง
ติวงษ์
บ้านทรายทอง
39 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านหน้าบ้านพรธิภา
จิตรไชยสาร ถึงบ้านนายหลุน
วงษ์แก้ว
บ้านโนนสว่างเหนือ
40 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าวัดสว่างวารี
ถึงบ้านนายสนิท เพชรสมบัติ
บ้านดอนกลาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

188,505
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

828,100
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
277,965 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ทีไ่ ด้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

293,940 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

41 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายตา
ลาโพธิ์ บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

42 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างหอประชุม
โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์
อานวย บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

43 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าวัดศรีสว่างบูรพา
ราม บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 226
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 162
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 180
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
772,070 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

517,590 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

575,100 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

44 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายอภัย
โพธิ์ดง บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

271,575 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
284,355 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

45 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายผดุง
สาระโท ถึงซอยวัดศรีสว่าง
บูรพาราม
บ้านดงสว่าง
46 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายกว้าง
ไชยสมบัติ
บ้านดงสว่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 89 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 228
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

728,460
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

47 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าลานน้ามันแอสโซ่
พืชผล ทั้งสองข้างทาง
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

48 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. บริเวณภายในศูนย์พัฒนา
อาชีพเทศบาล
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 940
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 500
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

3,003,300
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

1,597,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

49 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางแฮ
อบอุ่น ถึงบ้านนายสมัย
ทรัพย์เติม
บ้านทรายทอง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 517
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
1,651,815 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

50 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนาย
ทองใบ กมลธรรมรัตน์
ถึงบ้านนายสุนทร ณ เชียงขวาง
บ้านทรายทอง
51 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างศาลาประชาคม
ถึงบ้านนางสาลี บุญเรือง
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

52 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
คสล. จากข้างศูนย์พัฒนาอาชีพ ท่วมขัง
บ้านหนองสิม

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 145
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 157
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 126
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

463,275 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

501,615 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

263,587 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

53 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนาย
วันทอง แสงโพธิ์
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 374
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 59 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

54 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางรัชนี
ไตรพันธ์
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

55 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางลินดา
เทพานนท์ ถึงบ้านนายสุทิน
พิมพ์เก
บ้านโนนสว่างเหนือ
56 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายน้อย
วงศ์รินยอง ถึงทุ่งนา
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 89 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 100
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

1,194,325
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

188,505
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

284,355 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

319,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

57 ก่อสร้างรางระบายน้ารางวี
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดุลย์
ศรีส่ง
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 76 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

58 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายสุทิน
ลาโพธิ์
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

59 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายปัญญา
สารมัย ถึงบ้านนางพรธิภา
จิตรไชยสาร
บ้านโนนสว่างเหนือ
60 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายสม
พะเนตร ถึงบ้านนายประยอม
บุตรวัง
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 139
เมตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 97 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
242,820
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

444,105 รางระบายน้า สามารถระบายน้า
งบเทศบาล ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

309,915
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบายน้า สามารถระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน ได้ดีและลดปัญหา
เพิ่มขึ้น
น้าท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
600,660
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

61 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากสี่แยกโรงเรียนบึงโขง
หลงวิทยาคม ถึงบ้าน ผอ.สุริยา
จันทร์แดง
บ้านสระแก้ว
62 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางรุ่งนภา
สุวรรณสาร
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 188 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 132 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

421,740
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

63 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างวัดศรีสว่าง
บูรพาราม
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 230 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

734,850
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

64 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้าน ดต. โกศล
ดรเขื่อนสม
ทั้งสองข้างทางบ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 124 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

396,180
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

65 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้ากองทุนหมู่บ้าน
ถึงบ้าน สท.วิวัฒน์ ศรีพลน้อย
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 266 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

66 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าโรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยาคม ถึงบ้านนายสม พะเนตร
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
849,870
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

284,355
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

67 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางทองแดง
จันทร์เสนา ถึงบ้านนายพงศ์พิศร์
นันทดี
บ้านโนนสว่างเหนือ
68 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายพงศ์พิศร์
นันทดี ถึงบ้านนายสายัญ ไร่อาไพ
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

293,940 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 92 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

293,940 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
626,220 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

69 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางเข็มทอง
พันธุ์บุบผา
บ้านดงสว่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 196 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

70 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางบัวโจม
ถึงสามแยกโรงเรียนมัธยมบึงโขง
หลงวิทยาคม
บ้านโนนสว่างเหนือ
71 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

284,355 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

268,380 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

72 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางหนูเพียร
ถึงหน้าบ้านนายนิยม สอนเผือก
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

268,380 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

73 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างวัดสโมธานนิคม
ถึงหน้าบ้านนางมนฑา โมธรรม
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 327 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

74 ก่อสร้างรางระบายน้ารางวี
จากข้างบ้าน ส.ต.ท.อดุลย์
ศรีส่ง บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 76 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

75 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ในเขตเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

76 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายสมเพ็ชร
สอนโพธิ์ ถึงบ้านายสุนทร
สอนโพธิ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 76 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,044,765
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

242,820
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

242,820
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

300,000 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
319,500 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

77 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายเฉลิม
ถึงทุ่งนาบ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

78 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก หนองสิมโนนสวรรค์
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 160 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

511,200
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

79 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายบุญธง
พันบุพผา ถึงเส้นหลังศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านดงสว่าง
80 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายบุญเลิศ
พุทธบุรี ทั้งสองข้างทาง
บ้านโนนสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 140 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

447,300
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

287,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
718,750
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

81 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางทองใส
โคตรศิลา
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 225 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

82 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายเคน
โคตรวังทอง
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

357,840
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

83

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

373,815
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางคา
ศิวนา
บ้านดงสว่าง

84 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหลังฝายอ่างเก็บน้าบึง
โขงหลง
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

255,600
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

85 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายมุก ชนะวิชัย
สูง ถึงบ้านนายไข อ่อนคา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

86 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางเปลีย่ น
ถึงหน้าบ้านนายแผน
บ้านสระแก้ว

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 170 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
543,150
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

543,150
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

87 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางทอง
ตรีศาสตร์
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

373,815
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

88 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายกว้าง
ชัยสมบัติ ถึงหน้าบ้านนายคัมภีร์
นาชัย
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

373,815
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

89 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายประมวล
เนืองสุข ถึงบ้านนางสมหวัง
พลขันธ์
บ้านดงสว่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 225
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
718,875
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

90 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากสี่แยกตลาดสด
ถึงโรงเรียนมัธยมบึงโขงหลง
วิทยาคม
บ้านโนนสว่างเหนือ
91 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายอานนท์
กอรัตน์ ถึงทางหลวงแผ่นดิน
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 246 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 240 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

92 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างศาลเจ้าปู่อื้อลือ
ถึงแยกการไฟฟ้า
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 117 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

785,970 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

766,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

373,815
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

93 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางแจ้น
ท้อฟ้าม ถึงบ้านนางแฮ อบอุ่น
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 181 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

94 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางศรี
พรมจินดา
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

95 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางปัจจา
กุโพธิ์ ถึงคลองส่งน้า
บ้านโพธิ์หมากแข้ง
96 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านอาจารย์ดอกไม้
ถึงสามแยก
บ้านสระแก้ว

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 50 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

159,750 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 238
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

760,410 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 88 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

578,295
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

280,280
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

97 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถึงนางปราณี
ศรีโคตร
บ้านหนองสิม
98 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างปัม้ น้ามัน
ถึงวัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 290 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 353 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

99 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล.จากหน้าบ้านนายทองอิน
มงคุลคาซาว
ถึงบ้านนายยงยุทธ นาชัย
บ้านดอนกลาง
100 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้า บ้านนายปรารถนา
ปัญญารถ
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 113 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 96 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
926,550
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,127,835
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

361,035
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

306,720 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

2564
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

101 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล.จากบ้านนายสม พหลทัพ
ถึงบ้านนางทองแดง
จันทร์เสนา
บ้านโนนสว่างเหนือ
102 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายกงจักร
บุญสร้าง ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
287,550
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 86 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

274,770 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

103 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. จากสามแยกโรงเรียนบึงของ น้าท่วมขัง
หลงวิทยา ถึงถนนศาลาขนาบบึง
บ้านดอนกลาง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 343 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,095,885 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

104 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางสาอาง
ปุณริบรู ณ์ ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 166
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

530,370 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

105 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายสุดตา
ปุณริบรู ณ์
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 297
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

106 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายคาบู่
ครีมกล้า ถึงหน้าบ้านนายทองมี
โมธรรม
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 161 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
498,915
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

514,395
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

107 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายคาหล้า
แก้วเคนมา ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 300
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

958,500 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

108 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายสัมฤทธิ์
ปะจันเต
บ้านสระแก้ว

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 93 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

297,135 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

109 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าหน้าโรงเรียนบึง
โขงหลงวิทยาคม ถึงบ้านนาย
ยุทธนา มาลัยตรอง
บ้านสระแก้ว

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 190 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
605,190
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

110 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายบุญเทียม
คลังสมบัติ
บ้านโนนสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร ลึก
0.60 เมตร ยาว 85 เมตร (ตาม
แบบเทศบาลกาหนด)

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

111 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายเดิ่น
แก้วพิลา ถึงบ้านนางรอง
วงษ์รินยอง
บ้านดงสว่าง
112 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างตลาดสดเทศบาล
ถึงข้างสหกรณ์การเกษตร
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 153 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

488,835
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 353 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,127,835 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

113 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากสี่แยกบ้าน ผอ. สุริยา
จันทร์แดง ถึงสามแยกบ้านนาง
สาลี มหาจันทร์
บ้านสระแก้ว
114 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายประเสริฐ
มงคุลคาซาว
ถึงทุ่งนา
บ้านสว่างพัฒนา
115 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางนาง
เครือเพชร ถึงร้านสหบัวทอง
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 84 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 102 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 153 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

116 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายทองผ่าน
คล่องดี ถึงฝายบ้านดงสว่าง
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

268,380
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

325,890
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

357,840
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

488,835 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
440,910
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

117 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากสี่แยกบ้านช่างแอ๊ด
ถึงทางโค้งบ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 138 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

118 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายฉลอง
หนูตอ ถึงศาลาประชาคม
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 173 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

552,735 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

119 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายทองดี
บุญปก ถึงบ้านนางบัวโจม
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 235 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

750,825 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

120 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายชัยมงคล
ถึงบ้านนายอานนท์ กอรัตน์
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 240 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

766,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
440,910
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

121 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหลังบ้านนายวิวัฒน์
ศรีพลน้อย ถึงบ้านนายเฉลิม
อินทสุระ บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 233 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

122 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าโรงเรียนมัธยมบึง
โขงหลงวิทยาคม ถึงบ้านนายคม
สัน
บ้านสระแก้ว
123 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายลาน
ลาโพธิ์ ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 379 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

552,735 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 101 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

750,825 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

124 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายมุก
แพงโคตร ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

766,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
271,575 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

126 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
คสล. จากหน้าบ้านนายบุญ
ท่วมขัง
หลิน พลโยธา ถึงบ้านนายพ่วง
แก้วนอก
บ้านสระแก้ว

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 96 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

306,720 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

125 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายสนิท
พานเจือ ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

127 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางสาลี
บุตรธิสาร ถึงหน้าบ้านนางยงค์
ดลชัยภูมิ
บ้านโนนสว่างเหนือ
128 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนายประยนต์
ชัย ปุณริบูรณ์ ถึงที่ดินนายธาตุ
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 93 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 158 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

297,135
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

504,810 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
421,710 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

129 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. จากทีด่ ินนายธาตุ
น้าท่วมขัง
คนคล่องที่ดินนางบัวลอย คล่องดี
บ้านบึงโขงหลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 132 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

130 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. จากบ้านนายดวก
น้าท่วมขัง
พันที ถึงบ้านนายประสาน ยันยง
บ้านบึงโขงหลง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 116 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

370,620 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

131 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางถวิล
ยะตะโคตร ถึงที่ดินนางบัวลอย
คล่องดี
บ้านบึงโขงหลง
132 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างโรงเรียนบึงของ
หลงวิทยา ถึงสี่แยกเทศบาล
ตาบลบึงงาม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 130 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

415,350 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 176 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

562,320
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

133 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างเทศบาลตาบล
บึงงาม
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 132 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

421,740 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

134 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากแยกประปาชุมชนบ้าน
สระแก้ว ผ่านทางหน้าโรงสี ถึงสี่
แยก
บ้านสระแก้ว
135 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางวิเชียร
ท้อฟ้าม ถึงบ้านนายปัญญา สาร
มัย
บ้านโนนสว่างเหนือ
136 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางประมวล
เมืองวงค์ ถึงหน้าบ้านนายสุพจน์
ปุณริบรู ณ์
บ้านโนนสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 435 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,389,825 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 97 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 96 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

309,915
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

306,720
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

137 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายจั้น จันทะวงค์
ถึงบ้านนายถิ่น
แดวขุนทด
บ้านโนนหนามแท่ง
138 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายปรารถนา
ปัญญารถ ถึงบ้านนายวิเชียร
เหล่าวันชัย
บ้านโนนหนามแท่ง
139 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายสาลี
คิดทวี ถึงโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธิ์อานวย
บ้านโนนหนามแท่ง
140 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ข้างบ้านนายสวัสดิ์
ฝ่ายพงษา ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์
โนนฤชา
บ้านโนนสว่าง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 87 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
277,965 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 135 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

431,325 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 122
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 168 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

134,200
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

536,760
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

141 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางวันทอง
สารีโพธิ์ ถึงบ้านนางพิมพ์ทอง
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
255,600 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

142 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างวัดสโมธานนิคม
ถึงเมรุมาศ
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

319,500 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

143 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายสมเครือ
เสริมศรี ถึงบ้านนาย
สุทิน ลาโพธิ์
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 144 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิม่ ขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

460,080
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

144 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายประสงค์
ศรีโคตร ถึงบ้านนายบรรจง
นาคเสน
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 123 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

392,985 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

145 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนางสุภาพร
ถึงบ้านนายเฉียง หอมทรัพย์
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 204 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
651,780 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

146 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายเวิง
โสภา ถึงบ้านนายวิชัย
ละพันคา
บ้านหนองสิม

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 161 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

514,395 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

147 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายถวัลย์
วงษ์ศรี ถึงบ้านนายหงส์ทอง
พานจรัส
บ้านโนนสวรรค์
148 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายศิลา
บัวเกตุ ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 317 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,012,815 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 220 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

702,900 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
1,603,890 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

149 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายหงส์ทอง
พานจรัส ถึงบ้านนายสินชัย
สารองพัน
บ้านโนนสวรรค์

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 502 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

150 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าบ้านนายสอน
วรเสนา ถึงสางข้าว
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 81 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

151 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านหนัก ศรีพลน้อย
ถึงบ้านนางบรรจง
ไชยบุพผา
บ้านดงสว่าง
152 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายวิชัย พิมพ์พล
ถึงบ้านเอื้ออาทร
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

258,795 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

271,575 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

153 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากข้างบ้านนางเรือง
ถึงบ้านนายอนนท์ ศรีเสมอ
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 58 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

185,310 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

154 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนางเข็มเรียน
เนืองสุข ถึงที่ดินนายอานวย
ทองใบ
บ้านดงสว่าง
155 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากทางโค้งบ้านโนนหนาม
แท่ง ถึงโรงเรียนอนุบาลสาสน
สิทธิ์อานวย
บ้านโนนหนามแท่ง
156 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากบ้านนายมีชัย
ไชยสมบัติ ถึงบ้านนายสุธรรม
พระสุนลิ
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 58 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

185,310 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 138 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 270 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

862,650 รางระบาย
งบเทศบาล น้าที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

440,910
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

157 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากหน้าวัดศรีสว่างบูรพา
ราม ถึงบ้านนายตุ๋ย ไชยสมบัติ
บ้านดงสว่าง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

158 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. หน้าวัดอรัญญวาสีทั้งสอง
ข้างทาง
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

159 โครงการขุดร่องดินเป็นทางระบาย เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าในเขตเทศบาลบึงโขงหลง
น้าท่วมขัง

ปรับปรุงรางระบายน้าทีม่ ีปัญหา
ให้มีประสิทธิภาพ

160 จ้างเหมาวางท่อระบายน้า คสล.
หน้าบ้านนายคากอง เมาแรด
บ้านโนนหนามแท่ง

วางท่อขนาด .60 เมตร
จานวน 5 ท่อน

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

2561
(บาท)

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
661,365
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

661,365
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

80,000 การระบาย
งบเทศบาล น้าได้ดีขึ้น
เงินอุดหนุน

กองช่าง

2,250
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

การระบาย
น้าได้ดีขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง
สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

2564
(บาท)

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
80,000 การระบาย
งบเทศบาล น้าได้ดีขึ้น
เงินอุดหนุน

161 จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้าใน
เขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ปรับปรุงรางระบายน้าทีม่ ีปัญหา
การอุดตันของรางระบายน้า

162 จ้างเหมาวางท่อระบายน้า
จากข้างบ้านนายทองอินทร์
มงคุลคาซาว ถึงทุ่งนา
บ้านดอนกลาง
163 จ้างเหมาวางท่อระบายน้า คสล.
ในเขตเทศบาลบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

วางท่อระบายน้า (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

เพื่อแก้ไขปัญหา วางท่อระบายน้า คสล. บริเวณที่
การระบายน้าและ มีน้าท่วมขัง
ป้องกันน้าท่วมขัง

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 การระบาย
งบเทศบาล น้าได้ดีขึ้น
เงินอุดหนุน

164 จ้างเหมาก่อสร้างบล๊อกคอนเวิส์ด
ในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขังในพื้นที่

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

80,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

80,000 บล็อกคอน
งบเทศบาล เวิสด์ ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน

ปรับปรุงระบบการระบายน้าให้มี
ประสิทธิภาพ

361,035
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

การระบาย
น้าได้ดีขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง
สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง
สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ท่วมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

165 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. จากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ถึงบ้านนายสมบัติ
บ้านโนนสว่างเหนือ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 207 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

166 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. จากสามแยกโรงเรียนบึงโขง น้าท่วมขัง
หลงวิทยาคม ถึงถนนทางหลวง
บ้านโนนสว่างเหนือ

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 138 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
661,365
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

440,910
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

167 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. หน้าบ้านนางประมวล
เนืองสุข ถึงหน้าบ้านนายรุ่งโรจน์
โนนฤชา
บ้านสว่างพัฒนา

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

271,575
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

168 ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
เพื่อแก้ไขปัญหา
คสล. เส้นกลางชุมชนบ้านดงสว่าง น้าท่วมขัง
ทั้งสองข้างทาง
บ้านดงสว่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู
คสล. ขนาดกว้าง 0.58 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 177 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

563,745
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รางระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

สามารถระบาย
น้าได้ดีและลด
ปัญหาน้าท่วมขัง

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
1

โครงการ
ขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อ
การเกษตรในเขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ส่งน้าให้
เพียงพอสาหรับ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

คลอง
ระบายน้า
ได้ดีขึ้น

ปะชาชนมีน้า
อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

2

ขุดลอกห้วยโป่ง
บ้านดงสว่าง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง 5 เมตร
ลึก 3 เมตร ยาว 80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายน้าล้นในเขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้น
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

4

ขุดลอกห้วยหนองฮ้าง
บ้านสระแก้ว

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10
เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 200
เมตร (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

108,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

405,000 พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
งบเทศบาล กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้
ต่อการอุปโภค
บริโภค
300,000 ฝายน้าล้นที่ ปะชาชนมีน้า
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
เงินอุดหนุน
ต่อการอุปโภค
บริโภค
พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

5

ขุดลอกห้วยน้าพ่น
บ้านดอนกลาง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 10 เมตร
ลึก 2 เมตร ยาว 1,500 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

6

ขุดลอกคลองระบายน้า
บ้านดอนกลาง ถึงห้วยน้าพ่น

เพื่อการระบายน้า
ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 1 เมตร
และป้องกันน้าท่วมขัง ลึก 2 เมตร ยาว 600 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

7

ขุดลอกคลองระบาย
ข้างหนองสิม ถึงหน้าปั้ม
น้ามัน
บ้านหนองสิม

เพื่อการระบายน้า
ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 2 เมตร
และป้องกันน้าท่วมขัง ลึก 2 เมตร ยาว 200 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

8

ขุดลอกหนองแข้
บ้านหนองสิม

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

810,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 3 เมตร
ลึก 2 เมตร ยาว 700 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1,080,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
46,800 คลอง
ปะชาชนมีน้า
งบเทศบาล ระบายน้า อย่างเพียงพอ
เงินอุดหนุน ได้ดีขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
คลอง
Okpl,
ระบายน้า
ได้ดีขึ้น

กองช่าง

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 ฝายน้าล้นที่
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน
เงินอุดหนุน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยน้าพ่น
(วังก้านเหลือง)
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยน้าพ่น
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

10 ขุดลอกหนองกุ้ง
บ้านดอนกลาง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 60 เมตร
ลึก 2 เมตร ยาว 80 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

405,000 พื้นที่สาหรับ
งบเทศบาล กักเก็บน้าใฃ้
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้

11 ขุดลอกหนองบัว
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกหนองขนาด
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

300,000 พื้นที่สาหรับ
งบเทศบาล กักเก็บน้าใฃ้
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้

12 ขุดลอกห้วยทรายจากสะพาน
เส้าห้า ถึงฝายน้าล้น
บ้านสระแก้ว

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยทราย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

300,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

พื้นที่สาหรับ
กักเก็บน้าใฃ้
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
ปะชาชนมีน้า
อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ปะชาชนมีน้า
อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ปะชาชนมีน้า
อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ปะชาชนมีน้า
อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

13 ขุดลอกห้วยน้าเมา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยน้าเมา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

14 ก่อสร้างฝายน้าล้นข้างที่นา
นายสี แก้วอุดร
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ก่อสร้างฝายน้าล้น
ระยะทาง 30 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

1,500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

15 ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยน้าเมา
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ก่อสร้างฝายน้าล้น
ระยะทาง 15 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

800,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

16 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้น
ห้วยทรายบ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้าล้นห้วย
ทราย (ตามแบบเทศบาลกาหนด)

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ฝายน้าล้นที่ ปะชาชนมีน้า
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ฝายน้าล้นที่ ปะชาชนมีน้า
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ฝายน้าล้นที่ ปะชาชนมีน้า
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

17 ขุดลอกห้วยคา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยคา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

18 ขุดลอกห้วยคาตากกล้า
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยคาตากกล้า
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

19 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยทราย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
800,000 พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
งบเทศบาล กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

20 ขุดลอกห้วยทรายบริเวณ
บ้านโนนสว่าง

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

ขุดลอกห้วยทราย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
จาก บึงโขงหลง ถึงห้วยยาง
บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ส่งน้าให้
เพียงพอสาหรับ
การเกษตร

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

22 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
จากที่นายเฉลิม ถึงที่นาสุโข
ทานาม บ้านทรายทอง

เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ส่งน้าให้
เพียงพอสาหรับ

ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้า
เพื่อการเกษตร (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

การเกษตร

บริโภค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

ขยายระบบประปา
เพื่อใช้ในการอุปโภค
จากหน้าบ้านนายยงยุทธ นาชัย บริโภคของชุมชน
ถึงบ้านนายทองอินทร์ มงคุลคา
ซาวบ้านดอนกลาง

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2

ขยายระบบประปาจากหน้าบ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
นายนิวัฒน์ ติยะบุตร
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
ถึงสหกรณ์ยูเนี่ยนจากัด
น้าประปา
บ้านโพธิ์หมากแข้ง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

3

ขยายระบบประปาหลังวัด
ถึงบ้านนายสุดตา ลาโพธิ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

4

ขยายระบบประปาจากบ้านนาย เพื่อใช้ในการอุปโภค
อัครเดช โคตรบัว ถึงบ้านนาง
บริโภคของชุมชน
แดนสวรรค์ สัพโส
บ้านโนนสว่างเหนือ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
100,000 ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
งบเทศบาล น้าประปาที่ น้าประปาใช้
เงินอุดหนุน ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

5

ขยายระบบประปาจากหน้า
บ้านนายวิรัตน์ กุลนอก ถึง
หน้าบ้านนางหนูกาน สอนโพธิ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

6

ขยายระบบประปาภายใน
เขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

7

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า
ด้วยระบบไฟฟ้าเทศบาล

เพื่อมีน้าในการใช้
อุปโภค
บริโภคของชุมชน

8

ขยายระบบประปาจากหน้าบ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค
นายปัญญา ศรีพลน้อย
บริโภคของชุมชน
ถึงที่สาธารณประโยชน์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

2561
(บาท)

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วย
ระบบไฟฟ้า (ตามภารกิจถ่ายโอน
ของกรมชลประทาน)

อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
สถานีสูบน้า ชุมชนมีน้าใช้
ที่ได้
สาหรับอุปโภค
มาตรฐาน บริโภค
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
9

โครงการ
ขยายระบบประปา
จากบ้านนายชาย คนกล้า
ถึงบ้านนายบุญผล อยู่เย็น
บ้านดอนกลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมภิ าค
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
น้าประปา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

10 ขยายระบบประปาจากหน้าบ้าน เพื่อใช้ในการอุปโภค อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
นางคาภา ณ เชียงขวาง
บริโภคของชุมชน
อาเภอบ้านแพงในการขยายระบบ
บ้านโนนสว่าง
น้าประปา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค
ครัวเรือนมี ปะชาชนมี
น้าประปาที่ น้าประปาใช้
ได้มาตรฐาน อย่างเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน เพื่อเป็นสถานที่ใน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
การปฏิบัติงาน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2

ก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์

3

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภา เพื่อส่งเสริมในการ สมาชิกสภาฯ และประชาชนใน
เทศบาล พร้อมชุดเครื่องวิดีโอคอน ประชุมสภาฯให้ เขตเทศบาลและชุมชนใกล้เคียงได้
เฟอเรนซ์
สมาชิกมีความรู้
ใช้

เพื่อเป็นสถานที่
เก็บพัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 อาคารที่มี
งบเทศบาล ความ
เงินอุดหนุน ปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
500,000 อาคาร
เทศบาลมี
งบเทศบาล เก็บพัสดุ
สถานที่เก็บพัสดุ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
ครุภณ
ั ฑ์อย่าง
เพียงพอ
ห้องประชุม มีอาคารและ
ที่ได้
สถานที่
มาตรฐาน สาหรับให้บริการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

สานักงาน
ปลัด

ความเข้าใจทัน
ข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยี
4

ก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

และมีความ ได้อย่างมี
ปลอดภัย
ประสิทธิภาพ

เพื่อใช้เป็นบ้านพัก ก่อสร้างบ้านพักพนักงานเทศบาล
พนักงานและ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ลูกจ้าง

1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

บ้านพัก
สาหรับ
พนักงาน
เทศบาล

มีบ้านพักรับรอง
พนักงานและ
ลูกจ้างอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โรงจอด
รถยนต์ที่
ได้มาตฐาน

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

5

ก่อสร้างโรงจอดรถสานักงาน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

6

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
สานักงานเทศบาลตาบลบึงโขง
หลง

วัตถุประสงค์
เพื่อรักษาสภาพรถ
ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับดาเนินงาน
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างโรงจอดรถ ค.ส.ล. ชั้น
เดียวจอดรถได้ 10 คัน ขนาดกว้าง
10 เมตรยาว 40.00 เมตร

ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
จานวน 1 หลัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

600,000 อาคาร
งบเทศบาล ที่มีความ
เงินอุดหนุน ปลอดภัย

กองช่าง

ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7

ก่อสร้างอาคารเรียนสถานศึกษาใน เพื่อรองรับเด็กเล็ก ก่อสร้างอาคารเรียน
สังกัดเทศบาล
และเตรียมความ จานวน 1 หลัง
พร้อมด้านการ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
เรียน

8

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เพื่อรองรับเด็กเล็ก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
เรียนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และเตรียมความ (ตามแบบเทศบาลกาหนด)
พร้อมด้านการ
เรียน

1,000,000 มีอาคาร
งบเทศบาล เรียนที่ได้
เงินอุดหนุน มาตรฐาน

150,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

อาคารที่มี
ความ
ปลอดภัย

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

9

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและจัดซือ้ เพื่อมีสถานที่ออก
อุปกรณ์กีฬาภายในศูนย์ฯ
กาลังกาย
ของชุมชน

ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและจัดซือ้
อุปกรณ์กีฬาสาหรับออกกาลังกาย

10 ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองเด็ก
นักเรียนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่สาหรับ
ผู้ปกครองรอรับ
เด็กนักเรียน

ก่อสร้างสร้างศาลาที่พักผู้ปกครอง
นักเรียน (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

11 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้มีอาคาร
สถานที่เพียงพอ
สาหรับจัด
กิจกรรมเรียนการ
สอน
เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับใช้ใน
การศึกษาและ
ค้นคว้า

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
จานวน 1 หลัง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

12 ก่อสร้างห้องสมุดชุมชน

ก่อสร้างห้องสมุดชุมชน
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,000,000 ชุมชนมีศูนย์ มีอาคารและ
งบเทศบาล กีฬาที่
สถานที่
เงินอุดหนุน ได้มาตฐาน สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000 ศาลาที่พัก มีอาคารและ
งบเทศบาล พักสาหรับ สถานที่
เงินอุดหนุน นั่งรอ
สาหรับให้บริการ
เพิ่มขึ้น
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1,000,000 อาคารเรียน มีอาคารและ
งบเทศบาล ที่ได้
สถานที่
เงินอุดหนุน มาตรฐาน สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ห้องสมุด
มีอาคารและ
สาหรับ
สถานที่
ชุมชน
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อใช้เป็นอาคาร
งานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

14 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์
ของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

เพื่อรักษาสภาพรถ ก่อสร้างโรงจอดรถ ค.ส.ล. ชั้น
ให้อยู่ใน
เดียวจอดรถได้ 30 คัน (ตามแบบ
สภาพพร้อมใช้งาน เทศบาลกาหนด)
และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างอาคารงานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
1,000,000 อาคารที่ได้
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

โรงจอด
รถจักรยาน
ยนต์ที่
ได้มาตฐาน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ปรับปรุงทางลาดเอียงขึ้นสาหรับ เพื่อใช้เป็นทาง
คนพิการเทศบาลตาบลบึงโขงหลง สาหรับเข็นรถขึ้น
สาหรับคนพิการ

ปรับปรุงซ่อมแซมทางลาดเอียง
สาหรับคนพิการ

2

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ใน
เขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อใช้เป็นสนาม
ฝึกซ้อมการเล่น
กีฬาและออก
กาลังกายของ
ชุมชน

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว
22 เมตร หนา 0.10เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

3

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคมใน
เขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินทาง
ราชการ

ก่อสร้างรั้วรอบศาลาประชาคม
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ทางลาด
เอียงสาหรับ
คนพิการที่
ได้มาตรฐาน

ผู้พิการมีทางขึ้น
และมีความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
ใช้พาหนะ
133,375 ลานกีฬาที่ ชุมชนมีลานกีฬา
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน สาหรับฝึกซ้อม
เงินอุดหนุน
และออกกาลัง
กาย

รั้วป้องกัน
ทรัพย์สิน
ทางราชการ
ที่ชัดเจน

สามารถป้องกัน
ความสูญหาย
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

4

ก่อสร้างหอนาฬิกากลาง

เพื่อเป็นสถานที่
สาหรับดูเวลาใน
การจัดกิจกรรม

ก่อสร้างหอนาฬิกากลาง
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

600,000 หอนาฬิกา
งบเทศบาล กลางของ
เงินอุดหนุน ชุมชน

ชุมชนใช้สาหรับ
ดูเวลาฤกษ์มงคล
ในพิธีกรรมต่าง
ๆ

กองช่าง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
300,000 ลาน คสล.ที่
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีสถานที่สาหรับ
จัดกิจกรรม
ของศูนย์
พัฒนาอาชีพ

กองช่าง

224,000 ลาน คสล.ที่ ชุมชนมีสถานที่
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน จอดรถและรับส่ง
เงินอุดหนุน
ผูโ้ ดยสารประจา
ทาง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศูนย์
พัฒนาอาชีพเทศบาล
บ้านหนองสิม

เพื่อใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศูนย์
จัดงานและ
พัฒนาอาชีพเทศบาล (ตามแบบ
ประกอบกิจกรรม เทศบาลกาหนด)
ของศูนย์พัฒนฯ

6

ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสถานี
จอดรถโดยสารตลาดสด
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งโดยสาร

ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง
20 เมตร ยาว 35 เมตร หนา
0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
700 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

7

ก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้เป็นห้องน้า
วัดศิริมงคลวราราม
สาธารณะ
บ้านโนนสว่าง
ประโยชน์

ก่อสร้างห้องน้าบริเวณศาลา
ประชาคม จานวน 1 หลัง 2
ห้อง

8

ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะในเขต
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

ก่อสร้างห้องน้าบริเวณวัดศิริ
มงคลวราราม จานวน 1 หลัง
2 ห้อง

เพื่อใช้เป็นห้องน้า
สาธารณะ
ประโยชน์

200,000 ห้องน้าใช้ที่
งบเทศบาล เพียงพอ
เงินอุดหนุน

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ห้องน้าใช้ที่ มีอาคารและ
เพิ่มขึ้นและ สถานที่
เพียงพอ
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสถานศึกษา เพื่อให้เด็กมี
ปรับปรุงสนามสนามเด็กเล่น
ในสังกัดเทศบาล
สถานที่ออกกาลัง
กายและฝึกทักษะ
ด้านการเรียนรู้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สนามเด็ก
เล่นที่ได้
มาตรฐาน

มีสนามและ
อุปกรณ์เด็กเล่น
อย่างพียงพอ

กองช่าง

10 ก่อสร้างศาลาที่พักคนในเขต
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ก่อสร้างศาลา ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 4 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

11 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม
ในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

เพื่อเป็นสถานที่จัด ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม
กิจกรรมของ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ชุมชน

12 ก่อสร้างศาลาประชาคม
บ้านดอนกลาง

เพื่อเป็นสถานที่จัด ก่อสร้างศาลาประชาคม
กิจกรรมของ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ชุมชน

200,000 ศาลาที่พัก
งบเทศบาล สาหรับ
เงินอุดหนุน พักผ่อน
เพิ่มขึ้น
ศาลา
ประชาคมที่
มีความ
ปลอดภัย

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

300,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ศาลา
ประชาคม
ของชุมชน

มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

13 ก่อสร้างศาลาประชาคมบริเวณ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อเป็นสถานที่จัด ก่อสร้างศาลาประชาคม
กิจกรรมของ
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)
ชุมชน

14 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อใช้เป็นสนาม
ฝึกซ้อมการเล่น
กีฬาและออก
กาลังกายของ
ชุมชน
เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินทาง
ราชการ

15 ก่อสร้างรั้วสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

16 ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณเมรุมาศ เพื่อใช้เป็นสถานที่
วัดในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง จัดงานและ
ประกอบกิจกรรม
ของวัด

300,000 ศาลา
งบเทศบาล ประชาคม
เงินอุดหนุน ของชุมชน

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว
22 เมตร (ตามเทศบาลกาหนด)

ก่อสร้างรั้วรอบบริเวณ เสาขนาด
15 x 15 เซนติเมตร ยาว 2
เมตร จานวน 150 ต้น x 400

82,600
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ก่อสร้างลาน คสล. ขนาดกว้าง
30 เมตร ยาว 35 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1050 ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

509,250
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

มีอาคารและ
สถานที่
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
300,000 ลานกีฬาที่ ชุมชนมีลานกีฬา
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน สาหรับฝึกซ้อม
เงินอุดหนุน
และออกกาลัง
กาย

กองช่าง

รั้วป้องกัน สามารถป้องกัน
ทรัพย์สิน
ความสูญหาย
ทางราชการ ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ลาน คสล.ที่ ชุมชนใช้เป็น
ได้มาตรฐาน สถานที่สาหรับ
จัดงาน
และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

17 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้า
สาธารณะในเขตเทศบาลตาบลบึง
โขงหลง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นห้องน้า
สาธารณะ

18 ก่อสร้างลาน คสล. หน้าบริเวณเสา เพื่อสร้างลาน
ธงชาติ พร้อมศาลาทรงไทย
คสล. พร้อมศาลา
ทรงไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าสาธาณะ

ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมศาลา
ทรงไทย (ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

300,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ห้องน้าใช้ที่ มีอาคารและ
เพิ่มขึ้นและ สถานที่
เพียงพอ
สาหรับให้บริการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลาน คสล.ที่ ชุมชนใช้เป็น
ได้มาตรฐาน สถานที่สาหรับ
จัดงาน
และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์บริเวณป่าช้าเมรุ
วัดสว่างวารี
บ้านดอนกลาง

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน์

ถมดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดิน

2

ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์บริเวณหน้าศูนย์พัฒนา
อาชีพเทศเทศบาล
บ้านหนองสิม
ก่อสร้างเสาธงในสถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน์

ถมดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2000
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดิน

เพื่อปรับภูมิทัศน์
ให้เกิดความ
สวยงามและใน
การจัดกิจกรรม
เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน์

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

3

4

ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์หลังโรงเรียน
สาสนสิทธิ์อานวย

ถมดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2000
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
120,000 ขนาดพื้นที่
งบเทศบาล ที่ทาการ
เงินอุดหนุน ปรับถม
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

120,000 ขนาดพื้นที่
งบเทศบาล ที่ทาการ
เงินอุดหนุน ปรับถม
เพิ่มขึ้น
50,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

มีสถานที่สาหรับ
จัดกิจกรรมต่าง
ๆ ของศูนย์ฯ

กองช่าง

120,000 ขนาดพื้นที่
งบเทศบาล ที่ทาการ
เงินอุดหนุน ปรับถม

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

บ้านโนนหนามแท่ง

เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์บริเวณสานักงาน
เทศบาลหลังใหม่
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อใช้เป็นที่
สาธารณะ
ประโยชน์

ถมดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3000
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดิน

6

ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะ
เพื่อใช้เป็นที่
ประโยชน์บริเวณเมรุวัดอรัญญวาสี สาธารณะ
บ้านโนนหนามแท่ง
ประโยชน์

ถมดินมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2000
ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยดิน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
180,000 ขนาดพื้นที่
งบเทศบาล ที่ทาการ
เงินอุดหนุน ปรับถม
เพิ่มขึ้น
120,000 ขนาดพื้นที่
งบเทศบาล ที่ทาการ
เงินอุดหนุน ปรับถม
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้ในการ
จัดกิจกรรม

กองช่าง

7

8

โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมี
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนา
เทศบาลตาบลบึง
โขงหลง
ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม
เพื่อถวายเป็นราช
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
สักการะและแสดง
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ความจงรักภักดี
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ความสานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ

ป้ายประชาสัมพันธ์แนะนาสถานที่
ในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 ป้ายประชา
งบเทศบาล สัมพันธ์
เงินอุดหนุน เพิ่มขึน้

ประชาชนมี
ความรู้มีการ
พัฒนามากขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

ปรับปรุงก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิม
พระเกียรติฯ

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ประชาชนราลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
พระองค์ท่าน

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่
9

โครงการ
โครงการวาง /จัดทาผังเมืองรวม
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อพัฒนาด้านผัง จ้างหน่วยราชการหรือเอกชน
เมืองของเทศบาล จัดทาผังเมือง

2561
(บาท)
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
กิจกรรม

มีระบบการ
จัดการวางผัง
เมืองที่ดี

กองช่าง

10 จัดจ้างหน่วยงานราชการ / เอกชน เพื่อช่วยเหลืองาน
สารวจออกแบบแปลนงานพัฒนา ด้านช่างในการ
เทศบาล
สารวจออกแบบ
เขียนแบบแปลน

เขียนแบบแปลนและสารวจ
ออกแบบ

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

การดาเนินการ
ก่อสร้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

(บาท)
500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับในเขตเทศบาลตาบล
ครอบคลุมทุกพื้นที่
บึงโขงหลง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

2

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับจากบ้านนายแดง กาสา ครอบคลุมทุกพื้นที่
ถึงบ้านนายสุรชัย สอนโพธิ์
บ้านโนนสวรรค์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

3

ปรับปรุงซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่อง เพื่อให้มีแสงสว่าง
สว่างทางในเขตเทศบาลตาบล สาหรับการสัญจร
บึงโขงหลง
สะดวกและ
ปลอดภัย

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องทางพร้อม
100,000
อุปกรณ์และค่าติดตั้งและซ่อมแซม งบเทศบาล
ในเขตเทศบาล
เงินอุดหนุน

4

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับข้างทางแยกชุมชนบ้าน ครอบคลุมทุกพื้นที่
ดอนกลาง ถึงสะพานห้วยทราย
บ้านดอนกลาง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

(บาท)

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(บาท)

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

(บาท)
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

200,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

100,000 จานวนจุด
งบเทศบาล ติดตั้งไฟฟ้า
เงินอุดหนุน ส่องสว่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

500,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับบ้านนายสมัย ถึงบ้าน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
นายวิมาน
บ้านโนนสวรรค์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

6

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากโค้ง
บ้านโพธิ์หมากแข้ง ถึงบ้านบัว
โคก เขต อบต.โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อมีแสงสว่างที่
เพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

7

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด
สายดับบ้านหน้าบ้านนายแสน
ปาน บุญปก ถึงสามแยกบ้าน
ทรายทอง
บ้านโนนสว่างเหนือ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด
ดับจากหน้าวัดอรัญวาสี
ถึงเมรุมาศ
บ้านโนนหนามแท่ง

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

8

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
300,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

200,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

จานวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่
9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากสี่แยกที่ดินนายธาตุ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
คนคล่อง ถึงที่ดินนางบัวลอย
คล่องดี บ้านบึงโขงหลง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

10 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับสายโรงพยาบาลบึงโขงหลง ครอบคลุมทุกพื้นที่
บ้านบึงโขงหลง

11 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากข้างที่ดินนายเฉลิม สุพร ครอบคลุมทุกพื้นที่
ถึงถนน รพช. บ้านโนนสว่าง
เหนือ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

500,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

500,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

12 ขยายไฟฟ้าแรงต่าพร้อมสาย
พาดดับบ้านนายแดง กาสา
ถึงบ้านนายสวรรค์ วงศ์ศรีดา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับ จากบ้านนายคมสัน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
อุตมะบาล ถึงวัดป่าบ้าน
สระแก้ว

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

14 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับข้างศูนย์ อปพร.
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ถึงสะพานห้วยน้าเมา
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
200,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
สายดับบ้านนายโกสี
ครอบคลุมทุกพื้นที่
สุวรรณมาโจ
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อความปลอดภัย
สายดับหน้าบ้านนายอนันต์
และมีแสงสว่างที่
เพชรขอนขว้าง
เพียงพอ
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากวัดป่าสระแก้ว
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ถึงทางหลวงชนบท
บ้านสระแก้ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
500,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากบ้านนางควงเสถียร
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ถึงบ้านนายพรรษา แสนสาคร
บ้านทรายทอง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

19 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด
จากข้างบ้านนายไพฑูลย์
ยรรยง ถึงบ้านนายบุญรอด
ปุระสะโต
บ้านสว่างพัฒนา
20 ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หนองสิม บ้านโพธิ์หมากแข้ง

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

เพื่อมีแสงสว่างที่
เพียงพอ

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

100,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง

100,000 จานวนจุด
งบเทศบาล ติดตั้งไฟฟ้า
เงินอุดหนุน ส่องสว่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

21 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจากสาม
แยกบ้านโนนหนามแท่ง
ถึงวัดป่าขันติวราราม
บ้านโนนสว่างเหนือ

เพื่อมีแสงสว่างที่
เพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง

2,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

จานวนจุด
ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

22 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากหน้าบ้านนายวีระ โพธิด์ ง ครอบคลุมทุกพื้นที่
บ้านโพธิ์หมากแข้ง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

100,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

23 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด
ดับหน้าจากบ้านนายเดช สุขรี่
ถึงหน้าบ้านนายสมพงษ์
สอนโพธิ์
บ้านโพธิ์หมากแข้ง
24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด
ดับจากสี่แยกที่ดินนางบัวลอย
คล่องดี ถึงบ้านนางถวิล
ยะตะโคตร
บ้านบึงโขงหลง

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

500,000 ครัวเรือนที่
งบเทศบาล มีไฟฟ้าใช้
เงินอุดหนุน อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.2 : เคหะและชุมชน - งานไฟฟ้าถนน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาด เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้
ดับจากหน้าบ้านนายประสงค์
ครอบคลุมทุกพื้นที่
หาญเสนา ถึงสี่แยกบ้าน
ทรายทอง
บ้านโนนสว่างเหนือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
อาเภอบึงโขงหลงในการขยาย
ไฟฟ้าแรงต่าพร้อมพาดสายดับ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
เพียงพอ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.1 : การเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
ทาเกษตรผสมผสาน
เกษตรกร

จัดอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

2

โครงการไส้เดือนดินสร้างปุ๋ย
กาจัดขยะ

เพื่อส่งเสริมอาชีพของ
เกษตรกร

จัดอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

3

โครงการบริหารลดต้นทุนการ
ผลิตให้เกษตรกร โดยการใส่
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ
การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์ม่า

เพื่อให้เกษตรการสามารถ
บริหารจัดการผลผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความคุ้มค่า

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ชุมชนใกล้เคียง

2561
(บาท)

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม

กอง
สวัสดิการฯ

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สวัสดิการฯ

4

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มี
ทาปุ๋ยหมักจากขยะเพื่อเพิ่ม
อาชีพทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร
และเพือ่ เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
ถังขยะในการจัดเก็บและคัด
แยกขยะที่สามารถนามาใช้ทา
เป็นปุ๋ยได้

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

สมาชิกกลุ่ม
สามารถ
ผลิตปุ๋ยหมัก
ลดค่าใช้จ่าย

กอง
สาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
อย่างเหมาะสม

กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.1 : การเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
ที่
5

โครงการ
โครงการส่งเสริมประชาชน
ให้ยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่
1

โครงการ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม
(นม) กันครบทุกคน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สาหรับเด็กนักเรียน

2561
(บาท)
700,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
700,000 เด็กนักเรียน เด็กมีสุขภาพ
งบเทศบาล ที่ได้รับ
พลานามัย
เงินอุดหนุน อาหารเสริม สมบูรณ์แข็งแรง
นม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
พัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนและ
ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้
และสืบค้นข้อมูล

ห้องสมุดโรงเรียน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

นักเรียนและ
ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้และ
สืบค้นข้อมูล

กอง
การศึกษา

3

จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ
สอนสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

เพื่อให้มีวัสดุการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ

จัดซื้ออุปกรณ์และหนังสือ
ประกอบ
การเรียนการสอน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

นักเรียนมี
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษา

4

โครงการจัดงานบัณฑิตน้อย

เพื่อส่งเสริมด้านการ
พัฒนาด้านการศึกษา
ให้กับเด็กนักเรียน

เด็กในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000 จานวน
เด็กเกิดความ
งบเทศบาล เด็กนักเรียน ภาคภูมิใจ
เงินอุดหนุน

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการ นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
90,000
สอนให้กับนักเรียน
หนังสือเรียนตามนโยบายเรียน งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

90,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

90,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

6

โครงการเรียนรู้นอกสถานที่
เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เด็กนักเรียนสถานศึกษาใน
ในสังกัดเทศบาล ได้รับ
สังกัดเทศบาลตาบลบึงโขง
ประสบการณ์เรียนรูส้ ถาน หลง
ที่จริง ดูนก ชมปลา

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคาร
ประกอบ

อาคารเรียน อาคารประกอบ
มีความมั่นคงปลอดภัย

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

90,000 จานวนเด็ก
งบเทศบาล นักเรียนที่
เงินอุดหนุน ได้รบั การ
จัดสรร
50,000 ครูและเด็ก
งบเทศบาล นักเรียนที่
เงินอุดหนุน เข้าร่วม
กิจกรรม

นักเรียนมี
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน
เด็กนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นเด้กนักเรียน
ได้ศึกษานอก
สถานที่
นักเรียนมีแหล่ง
เรียนที่
หลากหลายตาม
บริบทของชุมชน
นักเรียนมี
สถานที่เพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

แผนงาน 2.2 : การศึกษา
ที่
9

โครงการ

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
บริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย ทักษะประสบการณ์ให้ครู
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก/ผูด้ ูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ครูผดู้ ูแลเด็กมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

2561
(บาท)
40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
40,000
40,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะประสบการณ์ให้ครู

ครูมีความรู้ทักษะ
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

11 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน

เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียน

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
หนังสืออุปกรณ์การเรียนตาม
นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

12 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรียน

เพื่อจัดซื้อเครื่องแบบ
ให้กับนักเรียน

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
อุปกรณ์การเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี ๑๕ ปี

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
40,000 การ
งบเทศบาล ปฏิบตั ิงานมี
เงินอุดหนุน ประสิทธิ
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ครูผดู้ ูแลเด็ก
สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้
ตรงตาม
มาตรฐาน
50,000 การ
ครูสามารถ
งบเทศบาล ปฏิบัติงานมี จัดการเรียนการ
เงินอุดหนุน ประสิทธิ
สอนได้ตรงตาม
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

10,000 เด็กนักเรียน นักเรียนมี
งบเทศบาล ที่ได้รับ
อุปกรณ์เพียงพอ
เงินอุดหนุน หนังสือ
ต่อการเรียนการ
สอน
10,000 เด็กนักเรียน นักเรียนได้รับ
งบเทศบาล ที่ได้รับ
เครื่องแบบ
เงินอุดหนุน เครื่องแบบ นักเรียนครบทุก
คน

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อส่งเสริมความรู้ทักษะ
บริหารสถานศึกษา ค่า
ประสบการณ์ให้นักเรียน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิม่ เติมตามบริบทสังคม

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือค่า
เรียนตามนโยบายเรียนฟรี
๑๕ ปี

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
พัฒนาศูนย์การเรียนปฐมวัย

เพื่อจัดทาศูนย์การเรียนรู้
ปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยใน
โรงเรียน

15 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สู่อาเชี่ยนของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน สถานศึกษาสาหรับจัดซื้อ
ในสังกัดได้รับความรู้เรื่อง อุปกรณ์
อาเซี่ยน
จัดบอร์ดกิจกรรมของเด็ก
นักเรียน
เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด จานวน
ประเมินสถานศึกษาใน
5 แห่ง
สังกัด

16 โครงการตรวจประเมินภายใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

2561
(บาท)
24,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
24,000
24,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
24,000 เด็กนักเรียน นักเรียนมี
งบเทศบาล ที่ได้รับการ อุปกรณ์เพียงพอ
เงินอุดหนุน ช่วยเหลือ ต่อการเรียนการ
สอน
50,000 จานวนศูนย์ อาคารและ
งบเทศบาล การเรียนรู้ สถานที่ของ
เงินอุดหนุน
ศูนย์เรียนรู้
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000 จานวน
นักเรียนมี
งบเทศบาล กิจกรรม
อุปกรณ์เพียงพอ
เงินอุดหนุน
ต่อการเรียนการ
สอน
30,000 จานวน
เด็กเล็กมีการ
งบเทศบาล กิจกรรม
พัฒนาในด้าน
เงินอุดหนุน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด อปท.
การติดตามและประเมินการ ประเมินสถานศึกษาใน
จัดการศึกษาท้องถิ่น
สังกัด

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด อปท.
การแข่งขันกีฬานักเรียนใน
สนับสนุนการจัดการ
สังกัด อปท.
แข่งขันกีฬา

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 จานวน
งบเทศบาล นักเรียนที่
เงินอุดหนุน เข้าร่วม

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด อปท.
การส่งเสริมกิจกรรมรักการ
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
อ่านในสถานศึกษาสังกัด
รักการอ่านของนักเรียน
อปท.

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 จานวน
งบเทศบาล นักเรียนที่
เงินอุดหนุน เข้าร่วม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

20 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ศึกษาดีเด่น

เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในสังกัด อปท.
สนับสนุนส่งเสริมการ
จัดทาแผนการศึกษา
ท้องถิ่น

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

มีหลักสูตรทีด่ ี
เหมาะสม
กับเด็กนักเรียน

กอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

21 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ สถานศึกษาในเขตเทศบาล
การพัฒนาจัดการศึกษาโดยใช้ พัฒนาจัดการศึกษาของ และสถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเป็นฐานพัฒนา
โรงเรียน
อปท.
ท้องถิ่น

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เด็กเล็กมีการ
พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
ที่

โครงการ

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต นักเรียนมีแหล่งสืบค้นข้อมูล
สืบค้นข้อมูลแก่นักเรียน
และเรียนรูเ้ พิ่มขึ้น

2561
(บาท)
20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

นักเรียนได้
เรียนรูผ้ ่านแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย
และเข้าถึง

กอง
การศึกษา

ได้ง่าย

2

จัดนิทรรศการแสดงกิจกรรม
ผลงานเด็กนักเรียน

3

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเด็กเล่น
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

4

สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาล

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
แสดงผลงานทางการ
การเรียนรู้ของเด็ก
ศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด
เด็กมีที่เล่น ออกกาลังกาย สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
และพักผ่อนหย่อนใจ

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

กอง
การศึกษา

25,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

25,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

25,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

25,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

กอง
การศึกษา

เพื่อให้เด็กมีอาหาร
กลางวันกินครบทุกคน

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

สนับสนุนอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กเล็ก และเด็ก
นักเรียนภายในเขตเทศบาล

เด็กนักเรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น
จานวน
เนักเรียนมี
กิจกรรม
อุปกรณ์เพียงพอ
ต่อการเรียนการ
สอน เด็กเกิด
พัฒนาการที่ดีขึ้น
จานวนเด็ก เด็กมีสุขภาพ
นักเรียนที่ พลานามัย
ได้รับอาหาร สมบูรณ์แข็งแรง
กลางวัน

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : การศึกษา
- งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
5

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับผู้เรียน

หลักสูตรสถานศึกษา

2561
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2562
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

2563
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(KPI)
(บาท)
50,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

คาดว่าจะได้รับ

ที่รบั ผิดชอบ

สถานศึกษามี
หลักสูตรที่
สอดคล้องกับ
บริบทชุมชนและ
ความต้องการ
ผู้เรียน

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 : สาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอืน่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก

2

โครงการเทศบาลบริการ
ประชาชนด้านสุขภาพกาย
สุขภาพใจ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ให้บริการออกหน่วยตรวจ
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่ สุขภาพให้แก่ประชาชนในเขต
สมบูรณ์
เทศบาล

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

3

โครงการอบรม และทัศน
ศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขต
ชุมชน
โครงการส่งเสริมการออกกาลัง
กายเพื่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อให้ อสม. ได้รับความรู้ อสม. ในเขตเทศบาล
และวิชาการใหม่ ๆ
สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ประชาชนในเขตเทศบาล
และประชาชนได้ออก
กาลังกายอย่างสม่าเสมอ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

4

ประชาชนในเขตเทศบาล

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวนร้อย
งบเทศบาล ละของ
เงินอุดหนุน ผูป้ ่วย
ไข้เลือดออก
ลดลง
30,000 ร้อยละของ
งบเทศบาล ประชาชน
เงินอุดหนุน ในการออก
กาลังกาย
100,000 จานวน
งบเทศบาล อสม.
เงินอุดหนุน ในเขต
เทศบาล
50,000 ร้อยละของ
งบเทศบาล ประชาชน
เงินอุดหนุน ในการออก
กาลังกาย

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ปลอดภัย
และมีสุขภาพ
ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

อสม.มีความรู้
วิทยาการใหม่ ๆ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 : สาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอืน่
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการประชุมสัมมนา
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ชุมชนในเขตเทศบาล

6

โครงการส่งเสริมการแพทย์แผน
ไทย การใช้สมุนไพรและการ
ดูแลแบบธรรมชาติ

เพื่อให้ อสม.ได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์
ในการทางานร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมการดูแล
สุขภาพและป้องกันโรค
โดยแพทย์แผนไทย

7

โครงการตรวจสุขภาพเด็กของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง

ตรวจสุขภาพเด็กระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน
จานวน 1 แห่ง

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
30,000 จานวน
อสม.มีความรู้
งบเทศบาล อสม.ในเขต วิทยาการใหม่ ๆ
เงินอุดหนุน เทศบาล
ในการปฏิบัติ
หน้าที่
100,000 จานวนศูนย์ ประชาชนมี
งบเทศบาล สาธารณสุข ความรู้และ
เงินอุดหนุน มูลฐานใน ปลอดภัยจาก
เขตเทศบาล การใช้ยา
สมุนไพร
ทาให้มีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น
30,000 จานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี
งบเทศบาล ในเขต
สุขภาพแข็งแรง
เงินอุดหนุน เทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กองศึกษาฯ

8

โครงการจัดซื้อน้ายาเคมีและ
ทรายอะเบตป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดภัยจาก
ไข้เลือดออก

จัดซื้อน้ายาเคมีและ
ทรายอะเบตสนับสนุน
โรงพยาบาล สถานีอนามัย
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ประชาชน
ปลอดภัยจา
และมีสุขภาพ
ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 เยาวชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เยาวชนสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง
ๆ ในชุมชนได้
และมีความ
เข้มแข็ง
ประชาชนมี
ความรู้ในการใช้
พลังงานทดแทน
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 : สังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน
\ฝึกอบรมกลุ่มเยาวชน

เพื่อเยาวชนมีส่วน จัดฝึกอบรมกับเยาวชนในเขต
ร่วมในการแก้ไข เทศบาล
ปัญหาในชุมชน

2

โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

เพื่อให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
และหันมาใช้
พลังงานทดแทน
จากธรรมชาติ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้
พลังงานอย่างประหยัด

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

สานักงาน
ปลัดฯ

3

โครงการสงเคราะห์เงินช่วยค่าทา
ศพของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง

4

โครงการจัดงานวันผูส้ ูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าทา
ศพของพนักงาน
เทศบาล หรือผู้มี
สิทธิ
เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ

สงเคราะห์ศพพนักงานเทศบาล
รวม
ถึงพนักงานจ้าง

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000 พนักงาน
งบเทศบาล เทศบาลแล
เงินอุดหนุน เจ้าหน้าที่ที่
เสียชีวิต
100,000 จานวน
งบเทศบาล ผู้สูงอายุใน
เงินอุดหนุน เขตเทศบาล

พนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ที่
เสียชีวิตได้รับ
ความช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุได้ใช้
เวลาว่าง
เกิดประโยชน์
และมีโอกาส
พบปะพูดคุย

สานักงาน
ปลัดฯ

กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 : สังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ที่
5

โครงการ
โครงการบ้านมั่นคงชนบท
เพื่อสร้างซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ประชาชนที่มีฐานะยากจนไม่มี
ให้กับด้อยโอกาส
ที่อยู่อาศัย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ผู้ยากไร้ที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ผู้ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน
ได้รับการดูแล

กอง
สวัสดิการฯ

6

โครงการประชุมสัมมนา หรือฝึก
อบคณะกรรมการชุมชนในการ
บริหารจัดการ

เพื่อแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน
ได้รับทราบข้อมูล
ปัญหาต่าง ๆ

ประชุมคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาล

7

โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การพัฒนาเทศบาล

8

โครงการอบรมอาสาสมัครผูด้ ูแล
ผู้สูงอายุ (อผส.) ในเขตชุมชน

เพื่อรับทราบข้อมูล
ชุมชนในเขตเทศบาล
ความจาเป็นขั้น
พื้นฐานของประชาชน
ในเขตเทศบาล
เพื่อให้ อผส. ได้รับ
อผส. ในเขตเทศบาล
ความรู้และวิชาการ
ใหม่ ๆ สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่าง
เหมาะสม

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล ประชาชน
เงินอุดหนุน ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
แก้ปัญหาพื้นที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวน
ข้อมูลพื้นฐาน
ครัวเรือนใน ของประชาชน
เขตเทศบาล ในการจัดทา
แผนพัฒนา
จานวน
อผส.มีความรู้
อผส. ในเขต ความเข้า ใจ
เทศบาล
และสามารถ
นามาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

สานักงาน
ปลัดฯ

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

กอง
สวัสดิการฯ

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 : สังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

9

โครงการสนับสนุนสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ

10 โครงการสนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ

11 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

12 โครงการจัดทาแผนชุมชน

เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนและส่งเสริม
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

2,682,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2,682,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2,682,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนส่งเสริมและ
ฟื้นฟูให้คนพิการสามารถ
ดาเนินชีวิตและอยู่ร่วมใน
สังคม
เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนส่งเสริมและ
ฟื้นฟูให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
สามารถดาเนินชีวิตและ
อยู่ร่วมในสังคม
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใน
การจัดทาพัฒนาชุมชน

คนพิการในเขตเทศบาล

360,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

360,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

360,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

จัดทาแผนชุมชนในเขต
เทศบาล จานวน 60 เล่ม

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2,682,000 ผู้สูงอายุใน ผู้สูงอายุได้รับ
งบเทศบาล เขตเทศบาล การดูแล
เงินอุดหนุน
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
360,000 ผู้พิการใน คนพิการได้รับ
งบเทศบาล เขตเทศบาล การดูแล
เงินอุดหนุน
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000 ผู้ป่วยเอดส์
งบเทศบาล ในเขต
เงินอุดหนุน เทศบาล

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ได้รับการดูแล
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

เทศบาลมีแผน
ชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

แผนงาน 2.4 : สังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประฃาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

13 โครงการสารวจข้อมูลเพื่อการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อสารวจข้อมูลพื้นฐาน
ในสาหรับการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

14 โครงการออกติดตามและ
ประเมินผลกลุ่มอาชีพในเขต
เทศบาล

เพื่อติดตามการดาเนินงาน กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

15 โครงการส่งเสริมสุขภาวะ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว
ปรับตัวเรียนรูผ้ ู้เข้ากับผู้
อายุ

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

กลุ่มผูส้ ูงอายุและคนใน
ครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน
20,000 จานวน
งบเทศบาล กลุม่ อาชีพ
เงินอุดหนุน ในเขต
เทศบาล
20,000 จานวน
งบเทศบาล ผู้เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลมีข้อมูล
พื้นฐานในการ
จัดทาแผนพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มอาชีพ
มีความรู้
และมีทักษะใน
การดาเนินงาน
ผู้สูงอายุและคน
ในครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.5 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนชุมชน
ผลิตน้าดื่มเพื่อบริโภคในครัวเรือน

2

โครงการฝึกอบรมการกรีต
ยางพารา

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีน้าดื่ม
ที่ได้มาตราฐานใช้
ในครัวเรือน
เพื่อส่งเสริมพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชน

3

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาความรู้
ของกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ความสามารถของ
ในเขตเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
กรรมการกลุม่
อาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ชุมชนใกล้เคียง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ประชาชนในเขตเทศบาลและ
ชุมชนใกล้เคียง

จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้
ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้

กอง
สาธารณสุขฯ

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม
60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000 จานวน
งบเทศบาล กลุม่ อาชีพ
เงินอุดหนุน ในเขต
เทศบาล

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1 : การรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
เพื่อสร้างจิตสานึกความรู้ เป็นเงินอุดหนุนสาหรับการ
10,000
10,000
10,000
ประสิทธิภาพการพัฒนา
รัก สามัคคีและ
รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
การเมืองการปกครองใน
สมานฉันท์ของคนในชาติ อสพป. ประชาชนทั่วไป
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ระบอบประชาธิปไตย
2 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ เพื่อสร้างจิตสานึกความรู้ เป็นเงินอุดหนุนสาหรับการ
10,000
10,000
10,000
ประชาธิปไตยเพื่อสร้างความ รัก สามัคคีและ
รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
ปรองดองสมานฉันท์
สมานฉันท์ของคนในชาติ อสพป. ประชาชนทั่วไป
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ประชาชนในพื้นที่
3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
400,000
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล\ จัดการเลือกตั้งเพื่อให้
เทศบาล\นายกเทศมนตรี
งบเทศบาล
นายกเทศมนตรีตาบลบึงโขง ประชาชนไปใช้สิทธิ
ตาบลบึงโขงหลง
เงินอุดหนุน
หลง
เลือกตั้ง

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ประชาชน
และ อสพป.
มีความสามัคคี
และสมานฉันท์
10,000 ประชาชน ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
และ อสพป.
เงินอุดหนุน กิจกรรม
มีความสามัคคี
และสมานฉันท์
ร้อยละของ ประชาชนได้ไป
ประชาชนที่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิ เป็นไปด้วย
เลือกตั้ง
ความบริสุทธิ
ยุติธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

4

โครงการศึกษาดูงานและการ
ประชุมรับมมอบนโยบาย
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์และความ
เข้าใจในการดาเนินการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดอย่างยั่งยืน

เจ้าหน้าที่และบุคลากร
ตลอดจนผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
มวลชนผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000 จานวน
งบเทศบาล เจ้าหน้าที่
เงินอุดหนุน ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพ
ติด

เจ้าหน้าที่
บุคลากรผู้
ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด และ
มวลชนในพื้นที่

สานักงาน
ปลัดฯ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 องค์กร
งบเทศบาล เครือข่ายยา
เงินอุดหนุน เสพติดใน
เขตอาเภอ
บึงโขงหลง
100,000 จานวน
งบเทศบาล ผู้เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผู้นาชุมชนและ
องค์กร
เครือข่ายผู้
ประสานพลัง
แผ่นดิน
ปัญหาของยา
เสพติดลดลง

สานักงาน
ปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1 : การรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นา
20,000
20,000
20,000
ผู้นาองค์กรและเครือข่าย
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ องค์กร และเครือข่ายยาเสพ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ เครือข่ายผู้ประสานพลัง ติดอาเภอบึงโขงหลง
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ยาเสพติด
แผ่นดิน
6

โครงการอบรมป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ ความเข้าใจใน
การป้องกันอาชญากรรม

- ประชาชน และเยาวชนใน
เขตเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

สานักงาน
ปลัดฯ

ยาเสพติดให้มากขึ้น
และบาบัดรักษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1 : การรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1

โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ของประชาชนในการป้องกัน
แลระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ความรู้ในด้านการ
ป้องกันภัย

ให้ความรู้ในด้านการป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนแก่เยาวชนที่
กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน
และประชาชนในเขตเทศบาล

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

2

โครงการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ประชาชนในเขตเทศบาล

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

3

โครงการจัดซื้อน้ายาเคมี
ดับเพลิงพร้อมถัง

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
สอดส่องการป้องกันยา
เสพติดตามนโยบายของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าหากเกิดเพลิงไหม้

จัดซื้อน้ายาเคมีดับเพลิงพร้อม
ถังขนาด 15 ปอนด์ จานวน
12 ถัง

28,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

28,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

28,800
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

28,800 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่
สามารถเผชิญ
กับภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นจริงได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ลดความสูญเสีย
อันเนื่องจาก
สาธารณภัย
น้อยลง
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1 : การรักษาความสงบภายใน
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

4

โครงการช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่
ผู้ประสบภัยสาธารณภัยต่าง ๆ ประสบภัย

จัดงบประมาณสนับสนุนและ
จัดซื้อถุงยังชีพ

5

โครงการรณรงค์และป้องกัน
การลดอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล

เพื่อรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุ

จัดตั้งเวรยามและออกตรวจ
ระดับแอลกอฮอล์สาหรับผู้ขับ
ขี่รถยนต์และจักยานยนต์

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

6

โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
และความชานาญในการ
ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณในด้านต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดฝึกอบรม สมาชิก อปพร.
ในเขตเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
100,000 ผู้ประสบภัย บรรเทาความ
งบเทศบาล ในเขต
เดือดร้อน
เงินอุดหนุน เทศบาล
ประชาชนใน
กรณีเกิดจากภัย
พิบัติต่าง ๆ
100,000 ร้อยละของ ลดการเกิด
งบเทศบาล ประชาชน อุบัติเหตุบน
เงินอุดหนุน ที่ประสบ
ท้องถนน
อุบัติเหตุ
ประชาชนมี
ลดลง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
100,000 จานวน
สมาชิก อปพร.
งบเทศบาล อปพร. ใน มีความรู้ในการ
เงินอุดหนุน เขตเทศบาล ป้องกันและ
ช่วยเหลือ ระงับ
เหตุที่เกิดขึ้น
อย่างปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

สานักงาน
ปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
แผนงาน 4.1 : การพาณิชย์
- งานตลาดสด , งานโรงฆ่าสัตว์
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาและยกระดับ
ตลาดสดน่าซื้อ

เพื่อปรับปรุงสภาพตลาด รอบบริเวณตลาดสดเทศบาล
สดเทศบาลให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

2.

ก่อสร้างปรับปรุงห้องแถว
ตลาดสดเทศบาลตาบล
บึงโขงหลง

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของ
ประชาชน ผู้มีรายได้น้อย
สาหรับเช่าอาศัย

3.

โครงการพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่า เพื่อพัฒนากิจการโรงฆ่า
สัตว์
สัตว์ให้ได้มาตรฐาน
มีสภาพแวดล้อมทีด่ ี

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ก่อสร้างห้องแถวตลาดสด
20 คูหา
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

2,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลบึงโขงหล

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ตลาดสดที่
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตลาดสด
กอง
มีมาตรฐาน
สาธารณสุขฯ
ถูกต้อง ตามหลัก
สุขาภิบาล
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น
ห้องแถวที่ ห้องแถวมี
กองช่าง
ได้มาตรฐาน มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น
ถูกต้อง ตามหลัก
สุขาภิบาล
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
200,000 โรงฆ่าสัตว์ที่ โรงฆ่าสัตว์
กอง
งบเทศบาล ได้มาตรฐาน มีมาตรฐาน
สาธารณสุขฯ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
ถูกต้อง ตามหลัก

มีเครื่องมือที่ทันสมัย

สุขาภิบาล
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
แผนงาน 4.2 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

เพื่อแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยว
อาเภอบึงโขงหลง

จัดทาป้ายแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวของอาเภอบึงโขง
หลง

โครงการขึ้นภู ดูบึง ทึ่ง
วัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาท่องเที่ยวให้รู้จัก
มากขึ้น

ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ท่องเที่ยวในพื้นที่

ที่

โครงการ

1

2

2561
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 จานวน
งบเทศบาล ป้ายประชา
เงินอุดหนุน สัมพันธ์
เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

กองวิชาการ
และแผนงาน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักงาน
ปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
แผนงาน 4.2 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานกีฬา และนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
จัดหาอุปกรณ์การกีฬา
สนับสนุนชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุน
ให้ชุมชนได้ฝึกซ้อมและ
ชุมชน
ออกกาลังกาย

2561
(บาท)
45,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2564
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
45,000 จานวน
ประชาชนมี
งบเทศบาล ชุมชนใน
อุปกรณ์กีฬา
เงินอุดหนุน เขตเทศบาล ในการออกกาลัง
กายมีสุขภาพ
แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2

จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เพื่อสร้างความสามัคคีของ สนับสนุนงบประมาณและเข้า
อปท.
ร่วมแข่งขันกีฬาวันเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

3

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชน เยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
มีสุขภาพแข็งแรง
ติด
ปลอดภัยยาเสพติด

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

4

โครงการจัดงานวันเทศบาล
สัมพันธ์

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
เข้าร่วมกิจกรรมกับสานักงาน
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาฯ , เทศบาลอื่นที่จัดงาน
พนักงานเทศบาลและ
ประชาชนเห็นความสาคัญ
ของการกระจายอานาจ

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

40,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 องค์กร
งบเทศบาล และส่วน
เงินอุดหนุน ราชการ

ข้าราชการ ผู้นา
ชุมขนมีความ
สามัคคีมีสุขภาพ
แข็งแรง
100,000 ประชาชน ประชาชนมี
งบเทศบาล และเยาวชน ความรักสามัคคี
เงินอุดหนุน ที่ได้มสี ่วน มีสุขภาพแข็งแรง
ร่วม
ปลอดภัยจากพิษ
กิจกรรม
ภัยยาเสพติด
40,000 หน่วยงาน เทศบาลมีความ
งบเทศบาล เทศบาล
รักความสมัคร
เงินอุดหนุน ในจังหวัด สมานสามัคคี
บึงกาฬ
มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
แผนงาน 4.2 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานกีฬา และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

5

จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณ์และ
แข็งแรง

เด็กระดับปฐมวัยของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000 จานวนเด็ก
งบเทศบาล นักเรียนใน
เงินอุดหนุน สังกัด
เทศบาล

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง

กอง
การศึกษา

แผนงาน 5.1 : การเกษตร

- งานอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมประชาชนให้มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ชุมชนเฝ้าระวังและรักษา
สิ่งแวดล้อม

2561
(บาท)
จัดฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
30,000
สิ่งแวดล้อม จานวน 100 คน งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ สานักงานเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

เพื่อสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง ตลอดจน
เจ้าหน้าที่เทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล ต้นไม้
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและ
เยาวชนรัก
และหวงแหน
รักษา
สิ่งแวดล้อม
มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น
ประชาชนมี
ความรัก และ
หวงแหน
สิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

สานักงาน
ปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน 5.2 : เคหะ และชุมชน
- งานกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์เพื่อลด
เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
200,000
ปริมาณขยะมูลฝอยอย่าง
และง่ายในการกาจัด และ และพื้นที่ข้างเคียง
งบเทศบาล
ยั่งยืน (ขยะรีไซร์เคิล)
นากลับไปใช้ใหม่
เงินอุดหนุน
2

เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง
และง่ายในการกาจัด และ
นากลับไปใช้เป็นน้ามันรถ
จ้างเหมาปรับเกลีย่ และฝังกลบ เพื่อกาจัดขยะมูลฝอยให้
ขยะมูลฝอย
ถูกต้อง

ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
และพื้นที่ข้างเคียง
จ้างเหมาหน่วยงาน / เอกชน
ฝังกลบ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

4

จัดซื้อถังขยะรองรับขยะและ
สิ่งปฏิกูล

เพื่อใช้เป็นที่รองรับขยะ
ของชุมชน

จัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต์
หรือถังพลาสติก

5

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะ

เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
คัดแยกขยะดีขยะเสียง่าย
ในการกาจัด และนา
กลับไปใช้ใหม่

ปริมาณขยะในเขตเทศบาล
และพื้นที่ข้างเคียงลดลง

3

โครงการสร้างโรงขจัด
ขยะพลัสติกเปลี่ยนเป็นน้ามัน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนขยะ แก้ปัญหาขยะ
ลดลงต่อวัน และรักษา
สภาพแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

จานวน
กิจกรรม

กอง
สาธารณสุขฯ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

500,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

แก้ปัญหาขยะ
และรักษา
สภาพแวดล้อม
แก้ปัญหาขยะ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 จานวน
งบเทศบาล ถังขยะที่
เงินอุดหนุน เพียงพอ

แก้ปัญหาขยะ
และรักษา
สภาพแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000 จานวนขยะ แก้ปัญหาขยะ
งบเทศบาล ลดลงต่อวัน และรักษา
เงินอุดหนุน
สภาพแวดล้อม

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน 5.2 : เคหะและชุมชน
- งานบาบัดน้าเสีย
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรักษาความสะอาด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ชุมชนในเขตเทศบาล
100,000
100,000
แหล่งน้าในชุมชน
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมใน
งบเทศบาล งบเทศบาล
การบริหารจัดการรักษา
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ความสะอาดแหล่งน้าใน
ชุมชน
2 โครงการจัดทาบ่อพักบาบัด
เพื่อสร้างจิตสานึก
ชุมชนในเขตเทศบาล
100,000
100,000
น้าเสียชุมชน
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
งบเทศบาล งบเทศบาล
ในการจัดทาบ่อพักน้าเสีย
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
จากกิจกรรมต่าง ๆ

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

100,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุขฯ

ชุมชนมีความ
สะอาดเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

กอง
สาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน 6.1 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูด้ ้าน
ศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จานวน 1 แห่ง

2

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ด้าน
ภูมิปัญญาและ
ศิลปะวัฒนธรรมของ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภมู ิ
ปัญญาท้องถิ่น

2561
(บาท)

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความ
รักและห่วงแหน
ในประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาลมี
ความรู้

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

ท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน 6.1 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีลอย เพื่ออนุรักษ์สืบสาน จัดงานประเพณีลอยกระทง
100,000
100,000
100,000
กระทง
ประเพณี
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
100,000 จานวนร้อยละ
งบเทศบาล ของผู้เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
รักษาประเพณี
วัฒนธรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

วัฒนธรรมท้องถิ่น
2

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

3

โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ
บั้งไฟ

4

โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา

5

โครงการจัดงานประเพณีแข่ง
เรือ

6

โครงการจัดงานกฐิน

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดงานประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ

จัดงานแห่เทียนพรรษา

จัดงานประเพณีแข่งเรือ

จัดงานกฐิน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน งานประเพณี

ท้องถิ่น

250,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

250,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

250,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

250,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น
รักษาประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จานวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณี
จานวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณี
จานวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณี
จานวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณี
จานวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
งานประเพณี

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่

หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)
1

2

จัดทาเอกสาร / วารสาร
ผลงานของเทศบาลตาบลบึง
โขงหลง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
และผลการ
ดาเนินงาน
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

3

ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
เสียงตามสายและหอกระจาย
ข่าวของชุมชนในเขตเทศบาล

4

ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงและ
และทรัพย์สินของเทศบาล
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์
โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาความรู้
บุคลากรและบุคลากรทางการ ความสามารถของ
ศึกษา
บุคลากร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

5

จัดทาเอกสาร / วารสารส่ง
พิมพ์รายงานผลการ
ดาเนินงาน
จ้างเหมาบริการหน่วยงานของ
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนใน
การบริหารจัดการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์และ
ขยายเขตติดตั้งเสียงตามสาย
และหอกระจายข่าวให้
ครอบคลุมพื้นที่
ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์
และทรัพย์สินของเทศบาล
จัดอบรมสัมมนาบุคลากรและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดเทศบาล

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2562
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2563
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน

2564
(KPI)
(บาท)
100,000 จานวนกิจกรรม
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
30,000 การปฏิบัติงานมี
งบเทศบาล ประสิทธิเพิม่ ขึ้น
เงินอุดหนุน

คาดว่าจะได้รับ

ที่รับผิดชอบ

เป็นการ
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน
การปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
100,000 จานวนกิจกรรม ชุมชนมีความรู้
งบเทศบาล
ด้านข้อมูล
เงินอุดหนุน
ข่าวสารต่าง ๆ
ได้ดยี ิ่งขึ้น
100,000 การปฏิบัติงานมี อายุการใช้งาน
งบเทศบาล ประสิทธิเพิม่ ขึ้น ของวัสดุและ
เงินอุดหนุน
ครุภณ
ั ฑ์ยาวขึ้น
200,000 การปฏิบัติงาน สามารถนา
งบเทศบาล มีประสิทธิ
ความรู้และ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น
ประสบการณ์มา
พัฒนาองค์กร

กองวิชาการ
และแผนงาน
ทุกกอง

กองวิชาการ
และแผนงาน

ทุกกอง

ทุกกอง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป
ที่
6

7

8

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพื่อส่งเสริมให้
ดูงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และ เจ้าหน้าที่มีความรู้
ประชาชนในเขตเทศบาล
นามาพัฒนาชุมชน
และตนเอง
ให้ดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
เพื่อให้พนักงาน
ราชการของผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่
สภา ข้าราชการ พนักงาน
ใช้ในการเดินทางไป
ส่วนท้องถิ่น
ราชการตามคาสั่งหรื
อดที่ได้มอบหมาย
โครงการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารงาน ประสิทธิภาพ
บุคลากรเทศบาล
การปฏิบัติงาน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
นายกเทศมนตรีพบประชาชน

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่น

2561
(บาท)
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
200,000 การปฏิบัติงาน
งบเทศบาล มีประสิทธิ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน
และเจ้าหน้าที่เทศบาล

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

60,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามพรฏ.ว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546
ชุมชนในเขตเทศบาล

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อบรมและดูงานนอกสถานที่
ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
บึงโขงหลง และประชาชนใน
เขตเทศบาล

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สามารถนา
ความรู้และ
ประสบการณ์มา
พัฒนาท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัดฯ

60,000 การปฏิบัติงาน
งบเทศบาล มีประสิทธิ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่

สานักงาน
ปลัดฯ

100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

100,000 การปฏิบัติงาน
งบเทศบาล มีประสิทธิ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

สานักงาน
ปลัดฯ

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ประชาชนเกิด
สัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้บริหาร
กับประชาชน

สานักงาน
ปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่
1

2

3

โครงการ
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการพัฒนา
เทศบาล และเพื่อ
ประชาสัมพันธ์
โครงการต่าง ๆ ให้
ของประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและ
เพื่อติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล รายงานผลจากการ
ติดตามให้ สมาชิก
สภา คณะผู้บริหาร
และประชาชนทราบ
โครงการจัดทาเวทีประชาคม เพื่อจัดทาเวที
ในระดับชุมชนเมืองเพื่อการ
ประชาคมเมือง
พัฒนาในการจัดทาแผนพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมี
ท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนา

2561
(บาท)
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ชุมชนในเขตเทศบาล จานวน
12 ชุมชน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ประชาชน กลุ่มองค์กร
เครื่อข่ายต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล จานวน 120 คน
เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาแผนพัฒนาเทศบาล
จานวน 100 เล่ม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เทศบาลมี
แผนพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

การปฏิบัติ
งานมีประ
สิทธิ ภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหาร
จัดการ

กองวิชาการ
และแผนงาน

30,000 ประชาชนที่
งบเทศบาล เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

เทศบาลมี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ท้องถิ่น

4

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผน
ดาเนินงานประจาปี

เพื่อใช้ในการบริหาร จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
งบประมาณของ
จานวน 50 เล่ม
เทศบาล และใช้ใน
การประชาสัมพันธ์

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

เทศบาลมีแผน
ดาเนินงานประจาปี
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
10,000 จานวน
งบเทศบาล กิจกรรม
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีเทศบัญญัติ
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่
5

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเทศ
บัญญัติรายจ่ายงบประมาณ
ประจาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้ในการบริหาร จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณ
ประมาณของ
รายจ่ายประจาปี จานวน
เทศบาล และใช้ใน 100 เล่ม
การประชาสัมพันธ์

2561
(บาท)
10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาหน่วยงานของร้ฐ
หรือหน่วยงานเอกชนในการ
จัดทาแผนที่ภาษี

2561
(บาท)
300,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

การ
สามารถจัดเก็บภาษี
ปฏิบัติงานมี มีประสิทธิภาพมาก
ประสิทธิภา ยิ่งขึ้น
พเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
กองคลัง

2

โครงการมอบรางวัลสาหรับ
ผู้เสียภาษี

เพื่อสเป็นจูงใจในการ
ชาระภาษีของ
ประชาชน

ประชาชนผู้เสียภาษี

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.1 : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ประชาชนใน ประชาชนมีจานึก
เขตเทศบาล ในการเสียภาษี
และสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้มากขึ้น

กองคลัง

ที่
1

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม อุดหนุน
ส่งเสริมกิจกรรม
รายได้และเป็นทุน
งบประมาณกลุม่
กลุ่มอาชีพเกษตรกร สารองค่าใช้จ่ายของ อาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาล

2561
(บาท)
100,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
งบเทศบาล งบเทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
100,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประสบการณ์ไป
พัฒนาอาชีพได้

กองสวัสดิการฯ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กลุ่มอาชีพ
ชุมชนในเขต
เทศบาล

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.2 : สังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อุดหนุนงบประมาณ
20,000
20,000
20,000
ส่งเสริมการ
ในการจัดกิจกรรม กลุ่มสตรีอาเภอบึงโขง งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
ดาเนินงานกลุ่มสตรี ของกลุ่มสตรี
หลง สาหรับการจัด
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อาเภอบึงโขงหลง กิจกรรมของกลุม่ สตรี
2 สนับสนุนส่งเสริมกิ่ง เพื่อสนับสนุนกิ่ง อุดหนุนงบประมาณ
30,000
30,000
30,000
กาชาดอาเภอบึงโขง กาชาดอาเภอ
กิ่งกาชาดอาเภอบึง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
หลง
บึงโขงหลง
โขงหลง
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
3

สนับสนุนส่งเสริม
กิจการเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ

เพือ่ กิจการของ
เหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ

อุดหนุนงบประมาณ
เพื่อกิจการของเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

4

สนับสนุนการสารวจ เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
ค่ารังวัดที่ดินชุมชน งบประมาณในการ สานักงานที่ดินจังหวัด
ในเขตเทศบาล
สารวจแนวเขต
บึงกาฬ
รังวัดที่ดิน

36,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
20,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน
30,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มองค์กรสตรีมี
ความสมัครสมาน
สามัคคีและมี
ความเข้มแข็ง
จานวน
ช่วยบรรเทาความ
งบประมาณที่ เดือดร้อนของ
สนับสนุน
ประชาชน
ในเขตจังหวัด
จานวน
ช่วยบรรเทาความ
งบประมาณที่ เดือดร้อนของ
สนับสนุน
ประชาชน
ในเขตจังหวัด
จานวนแนว
จัดทาแนวเขต
เขตที่ดิน
ที่ดินสาธารณ
มีความชัดเจน ประโยชน์
ขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

สานักงานปลัดฯ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กลุ่มสตรีอาเภอ
บึงโขงหลง

สานักงานกิ่ง
กาชาดอาเภอ
บึงโขงหลง

สานักงานปลัดฯ สานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
บึงกาฬ
กองสวัสดิการฯ

สานักงานที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ
(สาขา)
อาเภอเซกา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 : การศึกษา
- งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 สนับสนุนส่งเสริม
เพื่อส่งเสริม
อุดหนุนงบประมาณ
50,000
50,000
50,000
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมของ
สถานศึกษา สาหรับ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
กิจกรรมลูกเสือและ ลูกเสือยุวกาชาด การจัดกิจกรรมลูกเสือ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
ยุวกาชาด
และยุวกาชาด
6 โครงการสนับสนุน
เพื่อให้นักเรียนใน อุดหนุนงบประมาณ
50,000
50,000
50,000
ส่งเสริมด้าน
สังกัดเทศบาลมี
สถานศึกษา สาหรับ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
จริยธรรมนักเรียนใน จริยธรรมและเป็น การจัดกิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เขตเทศบาล
แบบอย่างที่ดี
ฝึกอบรมหรืออยู่ค่าย
พักแรมเกี่ยวกับ
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน
7 โครงการสนับสนุน เพื่อส่งเสริม
อุดหนุนงบประมาณ
50,000
50,000
50,000
ส่งเสริมสถานศึกษา กิจกรรมของเด็ก สถานศึกษาในเขต
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
จัดกิจกรรมวันเด็ก และเยาวชนในเขต เทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

2564
(บาท)
50,000 เด็กนักเรียนที่
งบเทศบาล เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

เป็นการส่งเสริม
กิจกรรม
ของนักเรียน

กองการศึกษา

50,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

เยาวชนมี
จริยธรรมและ
อยู่ร่วมในสังคมได้

กองการศึกษา

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

50,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมของ
นักเรียน

กองการศึกษา

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

แห่งชาติ

เทศบาล

สาหรับการจัดกิจวัน
เด็กแห่งชาติ

และเกิดความ
สนุกสนาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.4 : สาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอืน่
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสนับสนุน เพื่ออุดหนุนกิจกรรม อุดหนุน
120,000
120,000
120,000
ส่งเสริมศูนย์
ของ อสม.
งบประมาณศูนย์ งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
สาธารณสุขมูลฐาน
สาธารณสุขมูล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
(อสม.)
ฐาน จานวน 12
ศูนย์

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
120,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

อสม.มีความรู้
วิทยาการใหม่ ๆ
ในการปฏิบัติ
หน้าที่

กองสาธารณสุข
ฯ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.5 : การเกษตร
- งานส่งเสริมการเกษตร
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความรู้
อุดหนุน
20,000
การดาเนินศูนย์
เทคโนโลยีและสิ่ง
งบประมาณศูนย์ งบเทศบาล
ถ่ายทอดเทคโนโลยี อานวยความสะดวก เทคโนโลยีอาเภอ เงินอุดหนุน
อาเภอบึงโขงหลง
มาประยุกต์ใช้ให้เกิด บึงโขงหลง
ประโยชน์ในชุมชน

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
นาเทคโนโลยี
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
มาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์

กองสวัสดิการฯ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
สานักงาน
เกษตรอาเภอ
บึงโขงหลง

กับตนเองและ
ชุมชนได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1 : การรักษาความสงบภายใน
- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

1

2

3

สนับสนุนส่งเสริม
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด

เพื่อจัดกิจกรรม
ต่อต้าน
ยาเสพติด

อุดหนุนงบประมาณ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล สาหรับการ
จัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพติด
โครงการสนับสนุน เพื่อรณรงค์และ
อุดหนุนงบประมาณ
ส่งเสริมการรณรงค์ ป้องกันการแพร่ อาเภอบึงโขงหลง
ป้องกันการแพร่
ระบายของยาเสพ สาหรับจัดกิจกรรม
ระบาดยาเสพติด
ติด
เกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุนการ อุดหนุนงบประมาณ
การปฏิบัติงานของ ปฏิบัติงานชุด
อาเภอบึงโขงหลง
ชุด ชรบ.หมู่บ้าน
ชรบ. หมู่บ้านใน สาหรับสนับสนุนการ
เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน เขตเทศบาล
ปฏิบัติงานชุด ชรบ.
ยาเสพติด
หมู่บ้านในเขตเทศบาล

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

เด็กและเยาวชน
ไม่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

20,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

ลดการแพร่
สานักงานปลัด สานักงานอาเภอ
ระบาดของยาเสพ
ฯ
บึงโขงหลง
ติดในพื้นที่

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

10,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

เจ้าหน้าที่
ชรบ.หมู่บ้าน
ในพื้นที่เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กองการศึกษา

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

สานักงานปลัด สานักงานอาเภอ
ฯ
บึงโขงหลง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน 6.1 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนก่อสร้าง
เพื่อสร้างเมรุและ อุดหนุนงบประมาณ
500,000
ศาลาพักญาติบริเวณ ศาลาที่พักญาติ
คณะกรรมการชุมชน
งบเทศบาล
เมรุมาศในเขต
สาหรับการก่อสร้าง
เงินอุดหนุน
เทศบาล
บริเวณเมรุมาศ (ตาม
แบบเทศบาลกาหนด)
2 สนับสนุนก่อสร้าง
เพื่อสร้างเมรุมาศ อุดหนุนงบประมาณ
เมรุมาศวัดในเขต
วัดในเขตเทศบาล คณะกรรมการชุมชน
เทศบาล
สาหรับการก่อสร้าง
เมรุมาศวัด
(ตามแบบเทศบาล
กาหนด)
3 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความ
อุดหนุนงบประมาณ
50,000
50,000
50,000
วันปิยะมหาราช
กตัญญูและ
สถานศึกษาในเขต
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เทิดพระเกียรติแด่ เทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
พระองค์ท่าน
สาหรับการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลบึง
โขงหลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
งบประมาณที่
สนับสนุน

ชุมชนมีสถานที่
สาหรับใช้
ประกอบพิธีกรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง

500,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

ชุมชนใช้เป็น
สถานที่สาหรับจัด
งาน
และประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

คณะกรรมการ
ชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลบึง
โขงหลง

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ประชาชนระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ

กองการศึกษา

สถานศึกษาใน
เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง

2564
(บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคงและพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน 6.1 : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อแสดงความ
อุดหนุนงบประมาณ
50,000
50,000
50,000
วันแม่แห่งชาติ
กตัญญูและ
สถานศึกษาในเขต
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
เทิดพระเกียรติแด่ เทศบาล
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
พระองค์ท่าน
สาหรับการจัด
กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
5 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุน
อุดหนุนงบประมาณ
10,000
10,000
10,000
กิจกรรมสภา
กิจกรรมสภา
อาเภอบึงโขงหลง
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
วัฒนธรรมอาเภอบึง วัฒนธรรมอาเภอ สาหรับสนับสนุน
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โขงหลง
บึงโขงหลง
กิจกรรมสภา
วัฒนธรรมอาเภอบึง
โขงหลง
7 โครงการสนับสนุน เพื่อสนันสนุน
อุดหนุนอาเภอบึงโขง
50,000
50,000
50,000
กิจกรรมการ
กิจกรรมการ
หลงเพื่อสนับสนุน
งบเทศบาล งบเทศบาล งบเทศบาล
ท่องเที่ยวอาเภอบึง ท่องเที่ยวของ
ส่งเสริมจัดกิจกรรม
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โขงหลง
สถานที่ท่องเที่ยว แนะนาสถานที่
อาเภอบึงโขงหลง

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
สานักงานที่ดิน
จังหวัดบึงกาฬ
(สาขา)
อาเภอเซกา

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ

กองการศึกษา

10,000 จานวน
งบเทศบาล งบประมาณที่
เงินอุดหนุน สนับสนุน

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีความรัก
ในประเพณี
ท้องถิ่น

กองการศึกษา

สภาวัฒนธรรม
อาเภอบึงโขงหลง

50,000 ประชาชนที่
งบเทศบาล เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น

กองการศึกษา

สานักงานอาเภอ
บึงโขงหลง

2564
(บาท)
50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ปรับปรุงซ่อมแซมขยายสะพาน
ห้วยทรายบ้านโนนหนามแท่ง
ม. 2 ต. โพธิ์หมากแข้ง

2

ก่อสร้างถนน คสล. จากทาง
หลวงแผ่นดินถึงวัดถ้าผาเจีย
ม. 6 ต. โพธิ์หมากแข้ง

3

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ทรายทอง ม. 17 เขตเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง ถึงบ้านโนน
สวนปอ ม. 6 เขตเทศบาล
ตาบลบึงงาม

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน
เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 10 เมตร
ยาว 40.40 เมตร

2561
(บาท)
4,848,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สะพานที่
ได้มาตฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

กว้าง 4 เมตร
ยาว 3,555 เมตร

6,397,200

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กว้าง 5 เมตร
ยาว 5,656 เมตร

12,326,000

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

4

ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า
ศูนย์ อปพร. ถึงสะพานห้วยน้า
พ่นบ้านโพธิ์หมากแข้ง ม. 1
ต. โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 4 เมตร
ยาว 599 เมตร

1,078,200

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.
ปูทับด้วยแอลฟัลติก สี่แยกบ้าน
ทรายทอง ม. 17
ถึงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
บ้านโนนสว่างเหนือ ม. 11
ต. บึงโขงหลง
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.
ปูทับด้วยแอลฟัลติก
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 8 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภค

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

6

2561
(บาท)
3,106,400

2,118,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

7

ต. โพธิ์หมากแข้ง
ถึงบ้านบึงโขงหลง ม.12
ถึงบ้านดอนกลาง ม. 1
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.
ปูทับด้วยแอลฟัลติก จากข้าง
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
บ้านโนนสว่างเหนือ ม.11
ถึงทางหลวงแผ่นดิน 2026
ต. บึงโขงหลง

ในชุมชน

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
กว้าง 12 เมตร
ยาว 1,300 เมตร

5,506,800

ถนนมี
ประชาชนมี
ประสิทธิภา ความปลอดภัย
พเพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ที่

โครงการ

8

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้า
ด้วยไฟฟ้า พร้อมซ่อมแซมราง
ส่งน้าเพื่อการเกษตร
บ้านโนนสว่างเหนือ ม. 11
ถึงบ้านทรายทอง ม. 17

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สถานีรางส่งน้า
ยาว 1,000 เมตร

2561
(บาท)
3,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สถานีสูบน้า
มาตรฐาน
และมีน้า
เพียงพอกับ
การเกษตร

ระบบ
สาธารณูปโภค
สะดวกทั่วถึง
และมีปริมาณน้า
ที่เพียงพอต่อการ

กองช่าง

ต. บึงโขงหลง

9

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านทราย
ทอง ม. 17 จากหน้าวัดบ้าน
ทรายทอง ถึงสามแยกทาง
หลวงแผ่นดิน
ต. บึงโขงหลง
10 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล.
ปูทับด้วยแอลฟัลติกถนนสาย
ทางหลวงท้องถิ่น
สายบ้านดอนกลาง ม. 1
ต. บึงโขงหลง
ถึงบ้านดงสว่าง ม.6
ต. โพธิ์หมากแข้ง

อุปโภคบริโภค

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

2,700,000

ถนนมี
ประชาชนมี
ประสิทธิภา ความปลอดภัย
พเพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

เพื่อปรับปรุงระบบการ
คมนาคมและ
สาธารณูปโภคในชุมชน

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,300 เมตร

2,753,400

ถนนมี
ประชาชนมี
ประสิทธิภา ความปลอดภัย
พเพิ่มขึ้น
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

งบประมาณและที่มา
2562
2563

2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

11 ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้าม
สะพานห้วยทรายบ้านสระแก้ว
ม. 9 ต. บึงโขงหลง
เขตเชื่อมต่อบ้านดงสว่าง ม. 6
ต. โพธิ์หมากแข้ง
12 ก่อสร้างแนวกั้นตลิ่งพังห้วย
ทราย ฝั่งบ้านโนนหนามแท่ง
ม. 2 ต. โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 6 เมตร
ยาว 40 เมตร

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน

ยาว 500 เมตร

(บาท)
3,000,000

(บาท)

(บาท)

1,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(บาท)
สะพานที่
ได้มาตฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

แนวกั้นตลิ่ง มีแนวป้องกัน
ได้มาตรฐาน การกันเซาะ
พังทลายของตลิ่ง
ลดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน 5.1 : การเกษตร
- งานอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
3,000,000

1

ขุดลอกห้วยน้าพ่นตอนบน
บ้านดอนกลาง ม. 1
ต. บึงโขงหลง

เพื่อปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 13 เมตร
ยาว 1,900 เมตร

2

ขุดลอกห้วยโปร่ง
บ้านดอนกลาง ม. 6
ต. โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 8 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

2,000,000

3

ขุดลอกหนองแข้
บ้านหนองสิม ม. 9
ต. โพธิ์หมากแข้ง

เพื่อปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค
ในชุมชน

กว้าง 3 เมตร
ยาว 700 เมตร

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค
พื้นที่สาหรับ ปะชาชนมีน้า
กักเก็บน้าใฃ้ อย่างเพียงพอ
เพิ่มขึ้น
ต่อการอุปโภค
บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานบริหารทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ดับเพลิง
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เครื่อง Fax จานวน 1 ชุด
2) ชุดรับโซฟารับแขก จานวน 3 ชิ้น
3) พัดลมติดผนังแบบโคจร จานวน 2 ชุด
4) สแตนไม้ จานวน 2 ชุด
5) โต๊ะเก้าอี้สาหรับผู้บริหารจานวน 1ชุด
6) ชุดดับเพลิงพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
จานวน 1 ชุด
7) โต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้จานวน 1ชุด
8) อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย
9) คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จานวน 2 ชุด
10) โต๊ะ เต็นท์ พร้อมเก้าอี้
11) โต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 5 ตัว
12) รถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู
13) เรือท้องแบน จานวน 1 ชุด
14) แผงกั้นจราจร จานวน 10 ชุด
15) รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 2
จังหวะ กาลังไม่น้อยกว่า 150 ซีซี
จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
7,000
9,500
3,200
30,000
7,500

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

60,000
100,000
100,000
30,000
100,000
50,000
300,000
100,000
70,000
งบเทศบาล

560,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน สานักงาน
ประสิทธิภาพ
ปลัด
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

เงินอุดหนุน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

2

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) โต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
2) เครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ จานวน
1 ชุด
3) เวทีประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ชุด
4) เครื่องเสียงกลางแจ้ง จานวน 1 ชุด
5) เสียงตามสายแบบอัตโิ นมัติ 10 ชุด
10) รถยนต์ตู้ส่วนกลาง จานวน 1 คัน

2561
(บาท)
70,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

การ
ปฏิบัติงาน
ประสิทธิภา
พเพิ่มขึ้น

30,000
3,600
100,000
50,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

560,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
วิชาการ
และ
แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานคลัง
ที่

แผนงาน

หมวด

3

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ปิด-เปิดเลื่อนได้ จานวน 1 ตู้
2) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานปิด
จานวน 1 ตู้
3) โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
4) โต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้

2561
(บาท)
2,600
3,000
2,300

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน กองคลัง
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

ประสิทธิภาพ

จานวน 1 ชุด
5) เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน 1 ชุด

3,200
8,500
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.2 : การศึกษา
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ที่
4

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์

วัตถุประสงค์
จัดหา
เครื่องมือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) โต๊ะหมู่บูชา จานวน 9 ตัว
2) โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้

2561
(บาท)
12,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
กอง
ประสิทธิภาพ การศึกษา
ตัวชี้วัด
(KPI)

คอมพิวเตอร์
เครื่องใช้
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ เพื่อให้การ
และขนส่ง
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 1 ชุด
3) โต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 5 ชุด
5) จัดซื้อรถมินิบัส จานวน 1 คัน

2,300
3,200
100,000
1,000,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.3 : สาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เพิ่มขึ้น

ที่
5

แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ๆ

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด
ความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1คัน
2) ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ปิด-เปิดเลื่อนได้ จานวน 1 ตู้
3) โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
4) โต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
5) จัดซื้ออุปกรณ์งานบ้านงานครัว
6) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น
จานวน 1 ชุด
7) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
จานวน 1 ชุด
8) จัดซื้อเครื่องผ่นหมอกควัน 1 ชุด
9) จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย 11 ชุด
10) ชุดตรวจสุขภาพ จานวน 11 ชุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,900,000

2,600
2,300
3,200
30,000
20,000
10,000
50,000
500,000
200,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ

งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
กอง
ประสิทธิภาพ สาธารณสุข
เพิ่มขึ้น
ฯ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.4 : สังคมสงเคราะห์ - งานบริหารทั่วไปเกี่วยกับสังคมสงเคราะห์
ที่

แผนงาน

หมวด

6

สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน จัดหา
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เครือ่ งมือ
เผยแพร่
เครือ่ งใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) ตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้
ปิด-เปิดเลื่อนได้ จานวน 1 ตู้
2) ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานปิด
จานวน 1 ตู้
3) โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
4) โต๊ะทางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
5) เครื่องปรับอากาศ จานวน 2 ตัว
6) พัดลมติดผนังห้อง จานวน 12 ตัว
7) เครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 1 ตัว
8) กล้องวีดีโอ จานวน 1 ตัว

2561
(บาท)
2,600
3,000
2,300
3,200
56,000
9,600
8,500
15,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
กอง
ประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
สาหรับ เทศบาลตาบลบึงโขงหลงดาเนินการ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : พัฒนาขีดความ สามารถการค้า และการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 : ด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.5 : อุตสาหกรรมและการโยธา - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา
ที่
7

แผนงาน

หมวด

อุตสาหกรรมและ ค่าครุภณ
ั ฑ์
การโยธา

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง

จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใช้
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงาน
สะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ 4
จังหวะ กาลังไม่น้อยกว่า 110 ซีซี
จานวน 1 คัน
2) รถตักหน้า - ขุดหลัง
มีความจุ 1.0 ลูกบาศ์เมตร
- ยกเทได้สูงสุด 2.72 เมตร
- ยกน้าหนักได้ 2,980 กิโลเมตร
- แขนบุ้งกี๋ขุดหลังชนิดยืดได้
มีความจุ 0.17 ลูกบาศ์เมตร
3) พัดลมตั้งพื้น จานวน 1 ตัว
5) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น
จานวน 1 ชุด
6) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย
จานวน 1 ชุด
7) โต๊ะทางานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

40,000
2,900,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

1,500
20,000
10,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน กองช่าง
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 ชุด
10)จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจานวน1ชุด
11.) จัดซื้อเครื่องกดลูกปูน จานวน 1
เครื่อง

2,300
50,000
90,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

