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คำนำ 

ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง  เรื ่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบล   
โนนสว่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนด  ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงมี
ความจำเป็นในการแก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขคำผิด ย้ายปี และราคากล าง โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไข
ข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป และข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย และมี
ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีปริมาณงานมากขึ้น งบประมาณ
มากขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
การเปลี่ยนแปลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารสว่น
ตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ นั้น 

 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป 
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สิงหาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง         หน้า 
บันทึกหลักการและเหตุผล      ก 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2565 
.......................................................... 

 

ตามประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง  เรื ่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ไปแล้วนั้น 

 

ด้วยสำนักปลัดและกองช่าง ได้ขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ตามบันทึกข้อความ ที่ บก54001/1324 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (สำนักปลัด) และบันทึก
ข ้อความที ่  บก 54004/1373 ลงว ันที่  22 กรกฎาคม 2565 โดยอาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

ข้อ 4  “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแผนการ
ดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป  

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  
2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม “ราคากลาง” แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้เป็นปัจจุบัน 

 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโนนสว่าง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายกำหนด ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม และใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 63 ลำดับที่ 3 

3 โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยภิบตั ิ

เพื่ออบรมจิตอาสาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลโนนสว่าง  
จำนวน  60  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จำนวน 
60 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

สำนักปลดั 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่

1 โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัต ิ

เพื่ออบรมจิตอาสาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลโนนสว่าง  
จำนวน  60  คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน จำนวน 
60 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

สำนักปลดั 

เหตุผลการแก้ไข : แก้ไขงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 78 ลำดับที่ 5 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

พื้นที่ตำบล
โนนสว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ตำบล
โนนสว่าง
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลดั 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

พื้นที่ตำบล
โนนสว่าง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ตำบล
โนนสว่าง
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สำนักปลดั 



 
 

4 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 89 ลำดับที่ 1 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในตำบล
โนนสว่าง 

7,710,000 7,710,000 7,710,000 7,710,000 7,710,000 จำนวน
ผู้สูงอายุท่ีรับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในตำบล
โนนสว่าง 

9,200,000 9,200,000 9,300,000 9,400,000 9,500,000 จำนวน
ผู้สูงอายุท่ีรับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

เหตุผลการแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณ 
 

 
 
 
 



 
 

5 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 89 ลำดับที่ 2 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้พิการในตำบล
โนนสว่าง 

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 จำนวนผู้
พิการที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้พิการในตำบล
โนนสว่าง 

2,000,000 2,100,000 2,200,000 2,300,000 2,400,000 จำนวนผู้
พิการที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

เหตุผลการแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 89 ลำดับที่ 3 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลโนนสว่าง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ตำบลโนนสว่าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ป่วย
เอดส์ที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

สำนักปลดั 

เหตุผลการแก้ไข : - แก้ไขงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 140 ลำดบั 9 
9 ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง (ช่วงบ้าน
นายปัญญา โอนนอก
ถึงสวนยางพารานาย
หลี ไชยครุต) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,500 เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.  
โนนสว่างกำหนด 

- - 900,000 900,000 900,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

โครงการ ท่ีแก้ไขใหม ่
1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรัง (ช่วงบ้าน
นายปัญญา โอนนอก
ถึงสวนยางพารานาย
หลี ไชยครุต) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ระยะทาง  1,500 เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.  
โนนสว่างกำหนด 

900,000 900,000 - - - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

เหตุผลการแก้ไข : - ย้ายปีงบประมาณ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 101 ลำดับท่ี 3 
3 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ช่วงบ้านนางอั้ว  
ชินคำ - บ้านนายทอง
นาค  พิมพรภิรมย์ หมู่
ท่ี  1 บ้านโนนสว่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ระยะทางยาว 100 เมตร กว้าง  6 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

100,000 100,000 - - - ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่ 
1 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. (ช่วงบ้านนางอั้ว  
ชินคำ - บ้านนายทอง
นาค  พิมพรภิรมย์) หมู่
ท่ี  1 บ้านโนนสว่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ø 
0.40x1.00 เมตร จำนวน 64 ท่อน และ
บ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร 
จำนวน 8 บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 75 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 53 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ี ทต.โนนสว่างกำหนด 

140,000 140,000 - - - ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 102 ลำดับท่ี 6 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร 
ระหว่างนานายหนู 
สังกะสี - นานายบญุ
เติม พิมพรภิรมย ์

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

ระยะทางยาว 120 เมตร กว้าง 4 
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างกำหนด 

100,000 100,000 100,000 - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 

ประชาชนสัญจร
ไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม

ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร (ระหว่างนา
นายหนู สังกะสี - นา
นายบุญเติม พิมพร
ภิรมย์) หมู่ที่ 1 บ้าน
โนนสว่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา ขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 400 
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
หรือมีปรมิาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
414 ลูกบาศกเ์มตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างกำหนด 

100,000 100,000 100,000 - - ระยะทาง
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 

ประชาชนสัญจร
ไปมา และขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 102 ลำดบัที ่5 
5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ระหว่างบ้านนาย
ศิลปะชัย  ชัยประภา - 
บ้านนางวาสนา   
บุญมา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ระยะทางยาว  130 เมตร กว้าง 5 
เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

- - - 100,000 100,000 ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. (จากบ้านนาย
ศิลปะชัย  ชัยประภา - 
บ้านนางวาสนา   บุญมา) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนสว่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ช่วงที่ 1 ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 35 ตาราง
เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ  

150,000 150,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
3 

(ต่อ)  
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. (จากบ้านนาย
ศิลปะชัย  ชัยประภา - 
บ้านนางวาสนา บุญมา) 
หมู่ที่ 1 บ้านโนสว่าง 

 ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 
57 ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 8 บ่อ 
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.80 เมตร ยาว 64 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 45 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างกำหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 103 ลำดบัที ่2 
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายชาติ ผ่าย
พันธ์ - บ้านนายพัชระ  
แสงกองมี) หมู่ท่ี  2 บ้าน
ชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  85  เมตร 
ตามราย ละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

144,500 144,500 144,500 - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายชาติ      
ผ่ายพันธ์ - บ้านนายพัชระ  
แสงกองมี) หมู่ท่ี  2 บ้าน
ชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขัง 

ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด 0.30x1.00 
เมตร จำนวน 15 ท่อน 
และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 
0.60x0.60 เมตร 
จำนวน 4 บ่อ พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.60 เมตร      

360,000 360,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 

(ต่อ) 
ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.(ช่วงบ้านนายชาติ 
ผ่ายพันธ์ - บ้านนาย
พัชระ  แสงกองมี) หมู่
ที่  2 บ้านชัยบาดาล 

 ยาว 24 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำ 
ขนาด 0.60x1.00 เมตร 
จำนวน 94 ท่อน และบ่อพัก
น้ำ คสล. ขนาด 1.00x1.00 
เมตร จำนวน 13 บ่อ พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล. กว้าง
เฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 107 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
94 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 104 ลำดบัท่ี 4 
4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายประสงค์ 
เพียรพันธ์ - บ้านนายทอง
อาจ สิงห์ชมพู) หมู่ที่ 2 
บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง 150 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

- 120,000 120,000 - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก (ช่วงบ้านนาย
ประสงค์ เพียรพันธ์ - บ้าน
นายทองอาจ สิงห์ชมพู) 
หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไป-มา สะดวก
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาณผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
600 ตร.ม. รายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างกำหนด 

360,000 360,000 - - - ระยะทาง
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา 
สะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิต
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 107 ลำดบัที ่2 
2 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำ (ช่วงสี่แยกบ้านนาย
ประสาร  บุตรพรม – 
บ้านแดง  ชาวชอบ) 
หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 50 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

- - 70,000 70,000 - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
น้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำ พร้อมขยายไหล่
ทาง คสล.(ช่วงสี่แยก
บ้านนายประสาร  
บุตรพรม – บ้านนาง
แดง  ชาวชอบ) หมู่ที่ 
3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จำนวน 38 ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.
ขนาด 0.80x0.80 เมตร จำนวน 4 บ่อ 
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย 0.80 
เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

80,000 80,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
น้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 109 ลำดบัที ่5 
5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง (ช่วง
บ้านนายสมหมาย  คนล้ำ – 
บ้านนางวันจังกร           
ประชุมสาย) หมู่ท่ี 3      
บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคมสญัจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทางยาว  100 เมตร  ตาม
ราย ละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

170,000 170,000 170,000 - - ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
น้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายสมหมาย     
คนล้ำ – บ้านนางวันจังกร           
ประชุมสาย) หมู่ท่ี 3      
บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคมสญัจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 
0.30x1.00 เมตร จำนวน 129 
ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 
0.60x0.60 เมตร จำนวน 18 
บ่อ พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรตีไม่นอ้ย
กว่า 63 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

230,000 230,000 - - - ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
น้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 110 ลำดบัท่ี 8 
8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

(ช่วงสวนยางพารานายดำรง  
พรมบิน - สวนยางพารา นาง
จุฬาลักษณ์  แก้วสะอาด) หมู่ที่ 
3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
รวดเร็ว 

ระยะทาง  
2,000 เมตร กว้า  
4  เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

(ช่วงสวนยางพารานายดำรง  
พรมบิน - สวนยางพารา นาง
จุฬาลักษณ์  แก้วสะอาด) หมู่ที่ 
3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
รวดเร็ว 

ระยะทาง  
1,000 เมตร 
กว้าง  5  เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

200,000 200,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 112 ลำดบัที ่3 
3 ก่อสร้างรางระบายน้ำ

พร้อมบ่อพัก (ช่วงบ้าน
นายอุทัย  ผ่านวงค์ - 
บ้านนางจันทร์  สังกะสี) 
หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

150,000 150,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขายไหล่ทาง 
คสล. (ช่วงบ้านนายอุทัย  
ผ่านวงค์ - บ้านนาง
จันทร์  สังกะสี) หมู่ที่  
4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จำนวน 
143 ท่อน และบ่อพักน้ำ 
คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ระยะทางรวม 206 
เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 

410,000 410,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 113 ลำดบัที ่5 
5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ

พร้อมบ่อพัก (ช่วงบ้าน
นายสิงห์  สุขวัน - บ้าน
นางทองมี  สมประสงค์) 
หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

- 150,000 150,000 - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนายสิงห์  สุขวัน 
- บ้านนางทองมี          
สมประสงค์) หมู่ที่  4 บ้าน
นาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.30x1.00 
เมตร จำนวน 139 
ท่อน และบ่อพักน้ำ 
พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ระยะทางรวม 
151 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 

230,000 230,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 113 ลำดับ 6 
6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 

(ช่วงบ้านนายเทพพิทักษ์  
วงชาลี - บ้านนาง
อรัญญา  บุญฤทธ์ิ) หมู่ที่  
4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

- - 340,000 340,000 - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. (ช่วงบ้านนายเทพ
พิทักษ์  วงชาลี - บ้าน
นางอรัญญา  บุญฤทธ์ิ) 
หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
จำนวน 183 ท่อน และ
บ่อพักน้ำ คสล. พร้อม 
ขยายไหล่ทาง คสล. 
ระยะทางรวม 200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

400,000 400,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 125 ลำดับที ่2 
2 ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากวัด

วังทอง - สวนยางนายบุญ
ช่วย  ชินคำ) หมู่ที่  7 บ้าน
บูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  6,000 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

โครงการทีเ่ปลี่ยนแปลงใหม ่
4 ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากวัด

วังทอง - สวนยางนายบุญ
ช่วย  ชินคำ) หมู่ที่  7 บ้าน
บูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ยาว 620.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.30 - 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 1,782.50 
ลูกบาศก์เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างกำหนด 

360,000 360,000 - - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  8  บ้านหนองไฮ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 130 ลำดับที ่8 
8 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
ช่วงบ้านนายบุญรักษ์ 
พลภักดี - นายสรุิยา  
สมพิทักษ์ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 150 เมตร กว้าง  1.50 
เมตร  

- 80,000 80,000 80,000 - ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.(ช่วงบ้านนาย
สงิห ์สมพิทักษ์ - สวน
ยาง) หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองไฮ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 
เมตร จำนวน 168 ท่อน และบ่อพักน้ำ 
คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
ระยะทางรวม 190 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

440,000 440,000 440,000 - - ระยะทาง
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
น้ำระบาย
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 



 
 

24 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  9 บ้านพรนิยม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 132 ลำดับที่ 4 
4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง (สาย
บ้านพรนิยม - ลำห้วยผึ้ง) 
หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

300,000 300,000 300,000 - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(สายบ้านพรนิยม - ลำห้วย
ผึ้ง) หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายนำ้ไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60x1.00 เมตร จำนวน 75 
ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. พร้อม 
ขยายไหล่ทาง คสล. ระยะทางรวม 
149 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 
  

400,000 400,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ำระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  10  บ้านโนนงาม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 135 ลำดับที ่4 
4 ก่อสร้างวางท่อระบาย

พร้อมขยายไหล่ทาง 
(ช่วงบ้านนางดวงใจ - 
หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่
ที่  10  บ้านโนนงาม 

เพื่อระบายน้ำ
ไหลเวียนได้สะดวก
น้ำไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว 28๐ เมตร  ตาม
รายละ เอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 

250,000 250,000 250,000 - - รางระบาย
น้ำ 

ระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบาย

พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.(ช่วงบ้านนาง
ดวงใจ - หม้อแปลง
ไฟฟ้า) หมู่ที่  10  
บ้านโนนงาม 

เพื่อระบายน้ำ
ไหลเวียนได้สะดวก
น้ำไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.60x1.00 เมตร จำนวน 83 
ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. 
ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จำนวน 11 บ่อ พร้อมขยาย
ไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลีย่ 
2.00 เมตร ยาว 92 เมตร  

320,000 320,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 

(ต่อ) 
ก่อสร้างวางท่อระบาย
พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.(ช่วงบ้านนาง
ดวงใจ - หม้อแปลง
ไฟฟ้า) หมู่ที่  10  
บ้านโนนงาม 

 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 173 ตาราง
เมตร  ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 138 ลำดบัที ่5 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
(ช่วงบ้านนางดวงดาว 
พันธะศรี - บ้านนาย
ชำนาญ แก้วสะอาด) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว ๕๐ เมตร  
กว้าง  4.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างกำหนด 

- - 35,000 35,000 35,000 รางระบาย
น้ำ 

ระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนางดวงดาว 
พันธะศรี - บ้านนาย
ชำนาญ แก้วสะอาด) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 เมตร 
จำนวน 48 ท่อน และบ่อพักน้ำ 
คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร 
จำนวน 6 บ่อ พร้อมขยายไหล่
ทาง คสล.  

150,000 150,000 - - - รางระบาย
น้ำ 

ระบายน้ำ
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ำไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
1 

(ต่อ) 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนางดวงดาว 
พันธะศรี - บ้านนาย
ชำนาญ แก้วสะอาด) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

 กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 53 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 46 
ตารางเมตร ช่วงที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จำนวน 19 
ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อ 
ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างกำหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 138 ลำดบัที ่6 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายนำ
พร้อมขยายไหล่ทาง (ช่วง
สามแยกบ้านนางสอน มีคณุ 
- สามแยกหน้าเทศบาล
ตำบลโนนสว่าง) หมู่ที่  11  
บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ำไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงสามแยกบ้านนางสอน 
มีคุณ - สามแยกหน้า
เทศบาลตำบลโนนสว่าง) หมู่
ที่  11  บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและระบาย
น้ำไม่ให้ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.40x1.00 
เมตร จำนวน 226 
ท่อน และบ่อพักน้ำ 
คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร 
จำนวน 27 บ่อ พร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.  

490,000 490,000 - - - ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ำ
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
2 

(ต่อ) 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงสามแยกบ้านนางสอน 
มีคุณ - สามแยกหน้า
เทศบาลตำบลโนนสว่าง) 
หมู่ที่  11  บ้านโนนดู ่

 กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 248 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 229 
ตารางเมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนนสว่าง
กำหนด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 139 ลำดบั 8 
8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง (ช่วงหน้า รร.
หนองเข็งวิทยาคมถึง
สวนยางพารานางคำ
พันธ์ บุญฤทธ์ิ) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตรได้
รวดเร็ว 

ระยะทาง 800 เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างกำหนด 

- 800,000 800,000 800,000 - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง (ช่วงหน้า รร.
หนองเข็งวิทยาคมถึง
สวนยางพารานางคำ
พันธ์ บุญฤทธ์ิ) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตรได้
รวดเร็ว 

กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
780 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,041.30 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.30x1.00 เมตร จำนวน 
7 ท่อน ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 

220,000 220,000 - - - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ำ  และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

โครงการเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 136 ลำดบั 2 
2 ก่อสร้างเสริมผิวถนน 

คสล. (ซอยคริสตจักร) 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ระยะทาง 100 เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างกำหนด 

200,000 200,000 200,000 - - ระยะทางที่
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

โครงการที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
4 ก่อสร้างวางท่อระบาย

น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. (ซอยคริสตจักร) 
หมู่ที่ 11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ำไม่ให้
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 
0.40x1.00 เมตร จำนวน 100 
ท่อน และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 12 
บ่อ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
1.00-2.40 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 170 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
228 ตร.ม. รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่างกำหนด 

330,000 330,000 330,000 - - ระยะทาง
ก่อสร้างวาง
ท่อระบาย
น้ำพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ำระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
 




























