บัญชีการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง

โครงการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 : สาธารณสุข
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี
7.1 : บริหารงานทั่วไป
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2,593,000

8

2,593,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

-

-

-

-

-

-

-

-

6

300,000

6

300,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

15

2,943,000

19

3,143,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3
เพื่อการคมนาคมที่ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหนองสิม
สะดวกรวดเร็ว
ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว
130 เมตร มีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 520 ตาราง
เมตร
2 ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. เพื่อการคมนาคมที่ ปูถนนแอสฟัลติก ขนาด
ปูทับแอสฟัลติก จากโรงเรียน สะดวกรวดเร็ว
กว้าง 4 เมตร หนา
อนุบาลสาสนสิทธิ์อานวย ถึง
0.04 เมตร ยาว 300
วัดอรัญญวาสี บ้านโนน
เมตร มีพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
หนามแท่ง
1200 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่
2565
(KPI)
คาดว่าจะได้รับ
(บาท)
162,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
งบเทศบาล เพิ่มขึ้น
ปลอดภัยในการ
เงินอุดหนุน
สัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

447,000 ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีความ
งบเทศบาล เพิ่มขึ้น
ปลอดภัยในการ
เงินอุดหนุน
สัญจร

กองช่าง

กองช่าง

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ขยายไหล่ถนน คสล. จาก
เพื่อปรับปรุงระบบ ขยายไหล่ถนน คสล.
บ้านนางบุญธรรม พหลทัพ การคมนาคมและ
หนา 0.15 เมตร มี
ถึงนางฮอง แสนพิมพ์ บ้าน สาธารณูปโภคใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200
สว่างพัฒนา
ชุมชน
ตารางเมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
4

ขยายไหล่ถนน คสล. พร้อม
ท่อระบายน้า คสล.จากบ้าน
นางทองปัน สนอุป ถึงนาง
ก้อน พิมพ์เก บ้านโนนสว่าง
เหนือ

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมและ
สาธารณูปโภคใน
ชุมชน

5

ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง ถนน
เส้นข้างวัดทรายทอง บ้าน
ทรายทอง

เพื่อปรับปรุงระบบ
การคมนาคมและ
สาธารณูปโภคใน
ชุมชน

ขยายไหล่ถนน คสล.
93 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 93 ตารางเมตร
ท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0.60 เมตร ยาว
93 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกาหนด)
ปรับปรุงผิวถนนลูกรัง
ปริมาณดินลูกรัง 2,450
ลบ.ม พร้อมปรับเกลี่ย
ดิน

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
280,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

236,000 ถนนมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

300,000 ถนนลูกรังมี
งบเทศบาล ประสิทธิภาพ
เงินอุดหนุน เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย
ในการสัญจร

กองช่าง

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงาน 1.1 : อุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6

ก่อสร้างศาลาประชาคม
บ้านสระแก้ว

เพื่อเป็นสถานทีจ่ ัด
กิจกรรมของชุมชน

ก่อสร้างศาลาประชาคม
ขนาด 12x16 เมตร
(ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

7

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
หน้าหอปู่อือลือ บ้านบึงโขง
หลง

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมของชุมชน

8

ก่อสร้างฝายชะลอน้าห้วยคา
บ้านโนนสวรรค์

เพื่อกักเก็บน้าในการ
ใช้ทาการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคของ
ชุมชน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
2565
(KPI)
(บาท)
434,000 ศาลาประชาคม
งบเทศบาล ของชุมชน
เงินอุดหนุน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีอาคารและ
สถานที่สาหรับ
ให้บริการ

กองช่าง

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ขนาด
12x16 เมตร
(ตามแบบเทศบาล
กาหนด)

434,000 ศาลา
มีอาคารและ
งบเทศบาล อเนกประสงค์ของ สถานที่สาหรับ
เงินอุดหนุน ชุมชน
ให้บริการ

กองช่าง

ก่อสร้างฝายชะลอน้า
กว้าง 6 เมตร ยาว 8
เมตร สันฝายสูง 1.50
เมตร ผนังฝายสูง 3
เมตร

300,000 ฝายชะลอน้าทีไ่ ด้
งบเทศบาล มาตรฐาน
เงินอุดหนุน

กองช่าง

ปะชาชนมีน้า
เพียงพอต่อการทา
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การพัฒนาคน สังคม และความมัน่ คงสู่สังคมสงบสุข
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 : การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิน่
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
แผนงาน 2.2 : สาธารณสุข

ที่
1

โครงการ
โครงการอบรมผู้ประกอบ
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ประชาชน ประชาชนผู้ประกอบ
ในเขตเทศบาล
กิจกรรมในเขตเทศบาล
ปลอดภัยมีสุขภาพ
แข็งแรง

2561
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

งบประมารณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

50,000
งบเทศบาล
เงินอุดหนุน

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ประชาชนมี
งบเทศบาล ความรู้ความ
เงินอุดหนุน เข้าใจในการ
ประกอบ
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ปลอดภัย
และมีสุขภาพ
ดีขึ้น

สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป

ที่
1

2

3

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมารณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพือ่ แสดงความ
ประชาชน และส่วน
กตัญญูและ
ราชการในเขตเทศบาล
เทิดพระเกียรติแด่ สาหรับการจัดกิจกรรม
พระองค์ท่าน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ข้าราชการ
เงินอุดหนุน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด

เพื่อแสดงความ
กตัญญูและ
เทิดพระเกียรติแด่
พระองค์ท่าน
เพือ่ แสดงความ
กตัญญูและ
เทิดพระเกียรติแด่
พระองค์ท่าน

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ข้าราชการ
เงินอุดหนุน ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ข้าราชการ
เงินอุดหนุน ทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด

ประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด

ประชาชน และส่วน
ราชการในเขตเทศบาล
สาหรับการจัดกิจกรรม
ประชาชน และส่วน
ราชการในเขตเทศบาล
สาหรับการจัดกิจกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 4)
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 : การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
แผนงาน 7.1 : บริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

4

โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นสาหรับประชาชน

5

โครงการอบรมวินัยพนักงาน
เทศบาลบึงโขงหลง

6

โครงการอบรมข้อมูลข่าวและ
พรบ.อานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมารณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
มีความรูเ้ บื้องต้น
ด้านกฎหมาย
สามารถนามา
พัฒนาตนเองได้
พนักงาน
เทศบาลมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับวินัย
พนักงาน
เทศบาลมี
ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ พรบ.
อานวยความ
สะดวก

สานักปลัด

เพือ่ ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้
ด้านกฎหมาย
นามาพัฒนาชุมชน
และตนเองให้ดีขึ้น
เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล

ประชาชนในเขต
เทศบาล สาหรับการจัด
กิจกรรม

50,000 ประชาชน
งบเทศบาล ที่เข้าร่วม
เงินอุดหนุน กิจกรรม

จัดอบรมวินัยให้แก่
พนักงานเทศบาล

เพื่อพัฒนาความรู้
ให้แก่พนักงาน
เทศบาล

จัดอบรม พรบ.อานวย
ความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ แก่
พนักงานเทศบาล

50,000 พนักงาน
งบเทศบาล เทศบาลที่
เงินอุดหนุน เข้าร่วม
กิจกรรม
50,000 พนักงาน
งบเทศบาล เทศบาลที่
เงินอุดหนุน เข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด

สานักปลัด
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