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บทนา
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้น สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่ายประจาปี

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทา
งบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจาปี
และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
1. ประชุมแต่ละส่วนในองค์กรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี และดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562 โดยผ่านปลัดเทศบาล
ตาบลหอคา ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
2. ส่วนที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลหอคา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา หน่วยงานในองค์กรและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และข้อมูลปัญหาความต้องการของท้องถิ่น สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา
2. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา จัดการประชุมร่วมกับประชาคมตาบล และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีต่อไป
3. จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรมเพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาเป็น
ต่อการจัดทาแผนพัฒนาสามปี วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้หลัก SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค)
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทาวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
ประกอบด้วย 7 ส่วน
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหอคา จัดเวทีประชาคม
3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหอคานาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหอคาเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหอคาเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และนาไปปฏิบัติ
และแจ้งสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอาเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
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ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (Advantages of Planning)
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาลตาบลหอคา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้มีการตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากร การบริหารของเทศบาลตาบล
หอคา อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุดให้แก่ประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง เพื่อให้
องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่กาหนดให้ การกาหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่
กาหนดมีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ได้ อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี
2. ประหยัด (Economical Operation) การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดาเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ทาซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง
เพราะการวางแผน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการว่างแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมา
จากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ทาการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทาง
พิจารณาป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basics of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่ควบคุมขึ้น
ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ดาเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่การควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity) การ
วางแผนเป็นพื้นฐานด้านการตัดใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ทางานด้านการวางแผนทาให้
เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ระหว่างคณะผู้บริหาร
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง
ร่วมใจในการทางานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจน
ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสาหรับ
ผู้บริหารในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive strength) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพทาให้องค์กรมี
การแข่งขันกันมากกว่าองค์กร ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนหรือมี
การวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการทางาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ เรื่องเอกภาพที่
จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานใน
ฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร

6

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลหอคา ตั้งอยู่บ้านหอคา หมู่ 1 ตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย มีระยะห่างจากอาเภอเมืองบึงกาฬ 26 กิโลเมตร เนื้อที่
โดยประมาณ จานวน 40.04 ตารางกิโลเมตร หรือ จานวน 25,033 ไร่
1.2 ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป ตาบลหอคาเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีแม่น้าโขงไหลผ่านหลายหมู่บ้าน
มีหนองน้าธรรมชาติสาคัญเหมาะแก่การเกษตร ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามถนนหลวงสาย
หนองคาย – นครพนม และแนวยาวตามลาแม่น้าโขง
ทิศเหนือ
จด แม่น้าโขง สปป.ลาว
ทิศใต้
จด ทต.โนนสว่าง , ทต.หนองเลิง อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก
จด เทศบาลตาบลไคสี อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก
จด อบต.นากั้ง , อบต.ปากคาด อาเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
1.3 จานวนหมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 14 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1-14
จานวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน - หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1.4 ท้องถิ่นอื่นในตาบล
- จานวนเทศบาล
- จานวนสุขาภิบาล

-

แห่ง
แห่ง

1.5 ประชากร ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559
หมู่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อหมู่บ้าน
หอคา
สะง้อ
หนองเข็ง
โคกสะอาด
โนนยาง
ม่วงมีชัย
หนองบัวทอง
หนองแสง

จานวนประชากร

ชาย

หญิง

423
317
229
450
334
284
245
55

473
287
221
474
316
308
244
46

รวม
896
604
450
924
650
592
489
101

จานวน
ครัวเรือน
293
210
147
243
158
178
145
30
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หมู่
9
10
11
12
13
14

ชื่อหมู่บ้าน
นาโซ่
วังด่าน
ไทยเจริญ
สมประสงค์
หอคาเหนือ
เจริญรัตน์
รวม

จานวนประชากร

ชาย

หญิง

201
132
250
120
199
375
3,614

192
127
262
114
191
350
3,605

รวม
393
259
512
234
390
725
7,219

จานวน
ครัวเรือน
114
80
168
91
105
197
2,159

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 180.00 คน / ตารางกิโลเมตร
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
 อาชีพหลัก คือ ยางพารา การทานา การค้าขาย กรรมกร และข้าราชการ
 อาชีพรอง คือ การปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป การทานาปรัง การเลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ
 อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเย็บจักร,ทาขนม,ข้าวซ้อมมือ,ลูกหยี,ทอผ้า,จักรสาน
2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตาบลหอคา คือ
 ธนาคาร
1
แห่ง
 โรงแรม
3
แห่ง
 ปั๊มน้ามันและก๊าซ
2
แห่ง
 โรงงานอุตสาหกรรม
แห่ง
 โรงสี
13
แห่ง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
 หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
 ศูนย์การเรียนชุมชน
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด / สานักสงฆ์
3.3 การสาธารณสุข
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ
 มีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน

6
4
14
2
1

แห่ง (ขยายโอกาส 2 แห่ง)
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

16

แห่ง

2
100

แห่ง
แห่ง
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3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานีตารวจภูธรหอคา

1

แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม การติดต่อคมนาคมกับทางราชการมีความสะดวกทุกหมู่บ้าน เพราะพื้นที่
หมู่บ้านติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน สายหนองคาย-นครพนม
 มีลาดยาง 7 สาย ยาว 27 กิโลเมตร
 มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน 33 สาย ยาว 126 กิโลเมตร
 ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
4.2 การโทรคมนาคม
 ที่ทาการไปรษณีย์ตาบล
1 แห่ง
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
34 แห่ง
 เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ
34 เครื่อง
 เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน 34 เครื่อง
4.3 การไฟฟ้า
 จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
2,159
ครัวเรือน
 จานวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
 ลาน้า,ลาห้วย
20 สาย
 บึง,หนองอื่น ๆ
33 แห่ง
4.5 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ฝาย
8 แห่ง
 บ่อน้าตื้น
80 แห่ง
 บ่อโยก
59 แห่ง
 ถังเก็บน้า
17 แห่ง
 บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา 1 แห่ง
4.6 การสูบน้าด้วยไฟฟ้า
1 แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีพื้นที่ป่าสาธารณะและหนองน้าธรรมชาติ เช่น หนองกุดเป่ง หนองปลาดุก หนองบัวทอง หนองเครือ
เขา หนองเบ็นใหญ่ เป็นต้น
5.2 มวลชนจัดตั้ง
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตาบลหอคา 182 คน
 ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น
450 คน
 ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น 250 คน
 อ.ส.ม. รวม 147 คน
 อาสาพัฒนาชุมชน 70 คน
 เกษตรหมู่บ้าน
14 คน
 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1,2,4,11,13 (5 กลุ่ม)
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6. ศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา
6.1 คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหอคา 5 คน
 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
ปริญญาตรี
อนุปริญญา
2
มัธยมศึกษา
2
ประถมศึกษา
1
6.2 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหอคา 12 คน
 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
2
อนุปริญญา
2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1
มัธยมศึกษา
5
ประถมศึกษา
2
6.3 พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง จานวน 59 คน ประกอบด้วย
ส่วน/ตาแหน่ง

จานวน
(คน) สูงกว่า ป.ตรี

การศึกษา
ป.ตรี อนุปริญญา/
อาชีวศึกษา

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

มัธยม
ศึกษา

ประถม
ศึกษา

รวม
(คน)

สานักปลัด
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างตามภารกิจ
- ลูกจ้างชั่วคราว

7
1
7

2
-

5
4

1
2

1

-

7
1
7

กองคลัง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างตามภารกิจ
- ลูกจ้างชั่วคราว

3
4
2

-

3
3
2

1
-

-

-

3
4
2

กองช่าง
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างตามภารกิจ
- ลูกจ้างชั่วคราว

2
2
5

-

2
2
-

2

2

1

2
2
5
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ส่วน/ตาแหน่ง
กองการศึกษา
สังคมและวัฒนธรรม
- พนักงานเทศบาล
- ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
- ครูผู้ดูแลเด็ก
- ลูกจ้างทั่วไป
กองสวัสดิการและสังคม
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างภารกิจ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
- พนักงานเทศบาล
- ลูกจ้างภารกิจ
- ลูกจ้างทั่วไป
รวม

จานวน
(คน) สูงกว่า ป.ตรี

การศึกษา
ป.ตรี อนุปริญญา/
อาชีวศึกษา

มัธยม
ศึกษา

ประถม
ศึกษา

รวม
(คน)

1
13
5
1

1
1
-

6
4
-

1
1

6
-

-

1
13
5
1

1
1

-

1
1

-

-

-

1
1

1
2
1
59

4

1
34

8

9

2
1
4

1
2
1
59

6.4 งบประมาณของเทศบาลตาบลหอคา
ประจาปีงบประมาณ 2559
รายได้ที่จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36,010,000
2,811,900
15,698,100
17,500,000

บาท แยกเป็น
บาท
บาท
บาท
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.1 การสรุปการพัฒนาในปีที่ผ่านมา
การพัฒ นาท้องถิ่น ของเทศบาลตาบลหอค าในภาพรวมอยู่ใ นเกณฑ์ที่ ดี มี ความต่อเนื่อ งในบางกิ จกรรม
การพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี และเป็นการเสริมสร้าง ให้ชุมชนเข้า
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สร้างจิตสานึก ความผูกพัน ในการรักบ้านเกิดอีกทางหนึ่ง และการเข้ามี
ส่วนร่วมของชุมชนยังก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาประเทศ และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของเทศบาลตาบลหอคา
พิจารณาจากปัจจัยภายใน ดังนี้
1. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอานาจ การกากับ
ดูแล เป็นต้น
2. ด้านระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อราชการต่างๆ
3. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น
4. งบประมาณและการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป
5. ระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ
6. การประสานงาน การอานวยการ การร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ
7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน
จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเทศบาลตาบลหอคา ได้ดังนี้
จุดแข็ง ( Strength = S )
1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และความสามารถด้านการบริหาร พร้อมมีประสบการณ์ทางด้านการเมือง
2. นโยบายคณะผู้บริหารเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
3. สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ตาบลหอคา
4. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
5. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน
6. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ทั้งผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ
7. มีการกระจายอานาจการตัดสินใจในบางเรื่องแก่สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน
8. มีการกาหนดแผนงาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ที่กาหนดไว้
9. การจัดเก็บรายได้และการขยายตัวของฐานภาษีและการเพิ่มอัตราภาษีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
10. มีการกาหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอัตรากาลังโดยจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
11. พนักงานเทศบาลตาบลหอคามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ
12. พนักงานเทศบาลมีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ หากมีข้อราชการหรืองาน
สาคัญๆ
13. การที่บึงกาฬได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด ทาให้ตาบลหอคาซึ่งเป็นตาบลหน้าด่านของอาเภอเมืองบึงกาฬ
พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
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จุดอ่อน (Weaknesses = W )
1. นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารจึงเกิดความไม่ต่อเนื่องในการดาเนินการในบาง
กิจกรรม
2. งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานมีจานวนน้อย
3. ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการ ในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล ทาให้มี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเวลา
4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมยังขาดความร่วมมือที่ดี
พิจารณาจากปัจจัยภายนอก ดังนี้
1. ด้านการเมืองระดับประเทศ ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ
2. ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในพื้นที่ การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม รายได้ รายจ่าย
การออม การเงินการคลังของท้องถิ่น
3. ด้านสังคม
4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย
5. เทคโนโลยี
จากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของเทศบาลตาบลหอคา ได้ดังนี้
โอกาส ( Opportunity = O )
1. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
2. เกษตรกรส่วนใหญ่ของพื้นที่ปลูกยางพารา จึงมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอแก่การดารงชีพ
3. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลตาบลหอคา ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ
อุปสรรค ( Threat = T )
1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีอัตราน้อย
2. มีคนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เทศบาลตาบลหอคาจัดขึ้น
3. ปัญหาด้านเยาวชน การศึกษา ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
4. การผลิตสินค้า OTOP ขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง
5. การดาเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพขาดความต่อเนื่อง
6. การทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ
7. กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอสม่าเสมอ การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง
8. ด้านการเมืองระดับประเทศ ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ยังมีการแบ่งฝ่าย
9. ยาเสพติดยังมีการระบาดอยู่ ขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างจริงจัง ในระดับผู้ปฏิบัติ/ผู้ปกครอง
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหอคา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหอคา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 เฉพาะโครงการ
ที่ปรากฏใน ปี พ.ศ. 2559 นั้น เมื่อนามาเปรียบเทียบกับการดาเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2559 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

(1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหอคา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 เฉพาะโครงการที่
ปรากฏใน ปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 199 โครงการ
(2) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 99 โครงการ
เมื่อเทียบกับจานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหอคา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏใน ปี พ.ศ. 2559 แล้ว คิดเป็นร้อยละ 49.75
(3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหอคา พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 เฉพาะโครงการที่
ปรากฏใน ปี พ.ศ. 2559 ที่ไม่ได้ดาเนินการในปี พ.ศ. 2559 มีจานวนทั้งสิ้น 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.26
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะแก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการพั ฒนาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง
ปี ง บประมาณ 2559 นี้ ทางเทศบาลตาบลหอคาได้ด าเนิน การโครงการต่ างๆ ตามแผนพั ฒ นาและเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทาให้โ ครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จลุ ล่ วงไปด้ว ยดี ก่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 63 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 5,508,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.30 ของ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 44 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 72,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 14 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.72 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 780,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 16 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 5,464,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.18 ของ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 11 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 ของ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 8 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 1,286,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 ของ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
เทศบาลตาบลหอคา ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจาปี
พ.ศ. 2559 จานวน 43 โครงการ ได้ดาเนินโครงการแล้วเสร็จ จานวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.68 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7 และจานวนงบประมาณที่ดาเนินการ 7,208,860 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.02 ของ
งบประมาณ
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ส่วนที่ 3
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission)
“ เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ”
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2) ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
4) ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม
5) พัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์
1.2 แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค และด้าน
สาธารณูปการ
2.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบแก่บริการผู้พิการ
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่เด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากจน
- การรักษา สิทธิมนุษยชน
2.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา
- ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
- ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา
- ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับปรุง หลักสูตร
การสอนภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการฟังและ
การพูด และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน
2.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ใน
บริการ
-พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข ให้เข้าถึง และ
ครอบคลุม
3.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร
- สนับสนุนแหล่งเงินทุน
- ส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี
- ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน
4.2 แนวทางการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืน และเกิดมูลค่าเพิ่ม
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วน
ให้มีความเข้าใจ ในด้านการใช้บริการและด้านภาษี
4.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ
- การพัฒนาด้านสถานที่
- การใช้จ่ายงบประมาณ
- การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา
5.1 การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
การคุ้มครองดูแลและบารุงรักษาป่าและน้า
5.2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
6.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี
6.2 การอนุรักษ์ ทานุบารุงรักษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุในพื้นที่
7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการทางานของบุคลากร
ให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7.2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (vision) บึงกาฬ
“สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมัง่ คั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบึงกาฬ (Strategies Issues)
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
รักษาความสงบ ความมั่นคง พัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ
วิสัยทัศน์ของ อปท. ในเขตจังหวัด (Vision) บึงกาฬ
“ท้องถิ่นน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
5. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
8. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลตาบลหอคา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ด้านถนน
1. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างตาบลสู่ตาบล
2. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลตาบลหอคา
3. ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตาบลหอคา
1.2 ด้านน้าอุปโภคบริโภค
1. ปรับปรุงแหล่งน้า เช่น ขุดลอกแหล่งน้าและทาฝายกั้นน้าธรรมชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีน้าใช้ในฤดูแล้ง
2. ปรับปรุงคลองส่งน้าที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้าปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตามความเหมาะสม
3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในเขตเทศบาลตาบลหอคา ได้มีน้าที่สะอาดในการอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ
1.3 ด้านไฟฟ้า
1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลตาบลหอคา
2. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน
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2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร
1. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน โดยการจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มต่างๆได้นาความรู้ไปประกอบอาชีพได้
2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง
3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนตาบลหอคา
3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์
1. ร่วมกับชุมชนรักษาที่ส่าธารณะประโยชน์
2. ส่งเสริมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์
3.2 ด้านการพักผ่อน
1. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตาบลหอคา
2. จัดให้มีสวนสุขภาพในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสม
4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 ด้านการให้ความสาคัญกับผู้สูงอายุ
1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามความเหมาะสม
2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหอคา
4.2 ด้านเยาวชน
1. สนับสนุนให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาและศูนย์กีฬาตาบลเพื่อการออกกาลังกายของเยาวชน และ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจาปีของตาบลหอคา
4.3 ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตตาบลหอคา
4.4 ด้านการศึกษา
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นกาลังของ
ชาติต่อไป และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตาบลหอคา
3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เขาได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม
ต่อไป
4.5 ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งระดับหมู่บ้าน ตาบล เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบลและงานอื่นๆ
2. รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตาบลหอคา และเสนอแนะปัญหาหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
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5. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย
1. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่างๆ
2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตาบลหอคา
3. จัดให้มีฌาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลตาบลหอคา
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกกาลังกายและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
6. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลตาบลหอคา
1. การบริหารงานในเทศบาลตาบลหอคาจะยึดหลักธรรมาภิบาล
2. จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลตาบลหอคาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลตาบลหอคา บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส
เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา
4. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตาบลหอคา มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5. สร้างที่ทาการเทศบาลและขยายองค์กรเพื่อรองรับการบริการประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน
7. การพัฒนาด้านอื่นๆ
1. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ตารวจบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทางานโครงการและกิจกรรมต่างๆ
สู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตาบลหอคา

18
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อความสะดวกใน
ในหมู่บ้าน
การสัญจรไปมา
-ก่อสร้างถนน คสล.
และยกระดับถนน ก่อสร้างถนน คสล.
500,000
เส้นนาทามแข้-โนนเปลือย ให้ได้มาตรฐาน
กว้าง 4–6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
ยาว 600 เมตร
-ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ทางหลวงแผ่นดินทาง
เข้าวัดป่า
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
- ก่อสร้างถนน คสล.
เส้นปลายนา-หนองขอน
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
- ก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 200 เมตร

200,000

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 600 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4-6 เมตร
ยาว 300 เมตร

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
500,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง

กองช่าง

19
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
500,000
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
การสัญจรไปมา
กว้าง 4-6 เมตร
บ้านหนองเข็ง
และยกระดับถนน ยาว 600 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ)
ให้ได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
บ้านโคกสะอาด
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 800 เมตร

- ก่อสร้างถนน คสล. เข้าเมรุ
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 5
(ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 200 เมตร

700,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง

กองช่าง

20
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
ริมทางหลวงแผ่นดิน
การสัญจรไปมา
กว้าง 4–6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ)
และยกระดับถนน ยาว 38 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
-ก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนน คสล.
200,000
เส้นน้าประปาหมู่บ้าน
กว้าง 4–6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ)
ยาว 200 เมตร
-ก่อสร้างถนน คสล.
ริมทางหลวง (ทิศใต้)
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 600 เมตร

-ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านหนองบัวทอง- บ้านไทย
เจริญ
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 400 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

500,000 ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
350,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

กองช่าง

21
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
350,000
นายสุริยะ (ริมทางหลวง)
การสัญจรไปมา
กว้าง 4–6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ)
และยกระดับถนน ยาว 400 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
- ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
ก่อสร้างถนน คสล.
1,000,000
ริมทางหลวง
กว้าง 4–6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ)
ยาว 2,000 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
แสง(ประชาคม หมู่ที่ 8 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 300 เมตร

- ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน
(ประชาคม หมู่ที่ 9 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 300 เมตร

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

กองช่าง

22
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. เส้นไป เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
350,000
บ่อขยะ (ประชาคม หมู่ที่ 9 การสัญจรไปมา
กว้าง 4–6 เมตร
เสนอ)
และยกระดับถนน ยาว 400 เมตร
ให้ได้มาตรฐาน
-ก่อสร้างถนน คสล. ใน
ก่อสร้างถนน คสล.
500,000
หมู่บ้าน หมูท่ ี่ 10 บ้านวังด่าน
กว้าง 5-6 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ)
ยาว 600 เมตร
- ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านนางกาญจนา
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–5 เมตร
ยาว 400 เมตร

- ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5
พร้อมลงท่อระบายน้า
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–5 เมตร
ยาว 300 เมตร

350,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

กองช่าง

23
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. ใน
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
500,000
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12
การสัญจรไปมาและ กว้าง 4–5 เมตร
บ้านสมประสงค์
ยกระดับถนนให้ได้ ยาว 600 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา กองช่าง
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง

-ก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านหอคาเหนือ
(ประชาคม หมู่ที่ 13 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 600 เมตร

500,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14
บ้านเจริญรัตน์
(ประชาคม หมู่ที่ 14 เสนอ)

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 600 เมตร

500,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

24
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
200,000
หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย
การสัญจรไปมาและ กว้าง 4–5 เมตร
ยกระดับถนนให้ได้ ยาว 200 เมตร
มาตรฐาน
-ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา กองช่าง
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
บ้านหอคา หมู่ที่ 1

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

25
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ
การสัญจรไปมาและ กว้าง 4–5 เมตร
ยกระดับถนนให้ได้ ยาว 200 เมตร
มาตรฐาน
-ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา กองช่าง
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
บ้านวังด่าน หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

26
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่
การสัญจรไปมาและ กว้าง 4–5 เมตร
ยกระดับถนนให้ได้ ยาว 200 เมตร
มาตรฐาน
-ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
ก่อสร้างถนน คสล.
100,000
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ถนน คสล. เพิ่ม 1. การสัญจรไปมา กองช่าง
จานวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบารุง
ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ
บ้านโนนยาง หมูท่ ี่ 5

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

-ก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นไป
ประปาบ้านสะง้อ หมู่ที่ 2

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4–6 เมตร
ยาว 100 เมตร

100,000

ถนน คสล. เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

27
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการขยายถนน คสล.
เพื่อขยายถนนให้
ขยายถนน คสล.
300,000
ภายในหมู่บ้าน
กว้างขึ้นและการ
กว้าง 1–2 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 4,14
สัญจรไปมาสะดวก
เสนอ)
ขึ้น
3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
200,000
เชื่อมระหว่างตาบล
ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 2,500 เมตร
ต.หอคา ถึง บ้านชัยบาดาล กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 ต.โนนสว่าง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
-บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14
ตาบลหอคา ถึงบ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 12 ตาบลหนองเลิง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 8,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ขยายถนน
คสล. กว้างขึ้น
จานวน 2 เส้น

การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

600,000 ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

28
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
600,000
ระหว่างตาบล บ้านม่วงมีชัย ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 6 ตาบลหอคา ถึง
การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 8,000 เมตร
บ้านโนนสง่า
กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบายน้า
หมู่ที่ 12 ตาบลหนองเลิง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขนึ้
จานวน 1 เส้น

-บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6
ตาบลหอคา ถึง บ้านโนน
สง่า หมู่ที่ 12 ตาบลหนอง
เลิง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 3,500 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

300,000

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

-บ้านหอคา หมู่ที่ 1 ตาบล
หอคา ถึง บ้านดอนปอ
หมู่ที่ 5 ตาบลโนนสว่าง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

400,000

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

29
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
400,000
ระหว่างตาบล บ้านนาโซ่หมู่ที่ 9 ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านหนองหมู การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 5,000 เมตร
หมู่ที่ 5 ตาบลหนองเลิง
กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบายน้า
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
-บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ตาบล
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
350,000
หอคา ถึง บ้านชัยบาดาล
ขนาดกว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 2 ตาบลโนนสว่าง
ยาว 4,500 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7
ตาบลหอคา ถึง บ้านโนนสง่า
หมู่ที่ 12 ตาบลหนองเลิง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 6,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

30
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
300,000
ระหว่างตาบล บ้านสมประสงค์ ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
หมู่ที่ 12 ตาบลหอคา ถึง บ้าน การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 4,000 เมตร
ห้วยก้านเหลือง ตาบลปากคาด กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบาย
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น น้า
4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
300,000 200,000 100,000
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
เส้นบ้านนาโซ่ –บ่อขยะการสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 4,000 เมตร
บ้านโคกสะอาด
กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบาย
(ประชาคม หมู่ที่ 4,9 เสนอ)
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น น้า
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนภายใน 1,400,000 1,400,000 1,400,000
ภายในตาบลหอคา พร้อมลงท่อ ได้รับความสะดวกใน ตาบล
ระบายน้า
การสัญจรไปมาหาสู่ จานวน 14 หมู่บ้าน
(ประชาคม 14 หมู่บ้านเสนอ) กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 14 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น
1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น
1.ประชาชนใน
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

31
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่ เพื่อให้ประชาชน
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
150,000
พื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
เส้นทางลงสะพาน- โนนยาง การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 2,000 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) กัน และการขนส่ง
พร้อมลงท่อระบายน้า
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
150,000
ชลประทาน-หนองเครือเขา
ขนาดกว้าง 5 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ)
ยาว 2,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ยกระดับมาตรฐาน 1.ประชาชนใน
กองช่าง
ถนนให้ดีขึ้น
พื้นที่ไปมาหาสู่กัน
จานวน 1 เส้น
สะดวกขึ้น
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น
บ้านโนนยาง-บ้านสะง้อ
(ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร

150,000 ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

-ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร ห้วยศิลาเลข
(ประชาคม หมู่ที่ 7)

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 4,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า

300,000 ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น
จานวน 1 เส้น

แบบ ผ.01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนลูกรัง
300,000
การเกษตร ทางไปหนองเครือ ได้รับความสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร
เขา (ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) ในการสัญจรไปมา ยาว 4,000 เมตร
หาสู่กัน และการ
-ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหนอง ขนส่งสินค้ารวดเร็ว ก่อสร้างถนนลูกรัง
300,000
ปลาดุก
ยิ่งขึ้น
ขนาดกว้าง 5 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
ยาว 4,000 เมตร
-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
ตากแดด –โนนยาง
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 4,000 เมตร

-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
กุมกาม และสายหนองกุดจับ
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ)

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
พร้อมลงท่อระบายน้า
จานวน 2 สาย

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

300,000 ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 1 เส้น
200,000

200,000 ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 2 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
1. การเดินทางไป
มาสะดวกขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้ดี
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม

กองช่าง

33
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เพื่อให้ประชาชน
ก่อสร้างถนนลูกรัง
300,000
วัดป่าวังน้าเย็น-หนองเข็ง
ได้รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ)
การสัญจรไปมาหาสู่ ยาว 4,000 เมตร
กัน และการขนส่ง
จานวน 1 สาย
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น
-ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง
ก่อสร้างถนนลูกรัง
600,000
การเกษตร
ขนาดกว้าง 5 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 6,12 เสนอ)
ยาว 4,000 เมตร
จานวน 2 สาย
7 โครงการซ่อมแซถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกใน ซ่อมแซมถนนลาดยาง
600,000
ระหว่างตาบล
การสัญจรไปมาและ จานวน 1 สาย
สายสมประสงค์ - หนองหมู ยกระดับถนนให้ได้
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 1 เส้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
1. การเดินทางไปมา กองช่าง
สะดวกขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้ดี
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม

ถนนลูกรัง เพิ่ม
จานวน 2 เส้น
ยกระดับมาตรฐาน การสัญจรไปมา
ถนนให้ดีขึ้น
สะดวกและปลอดภัย
จานวน 1 เส้น

กองช่าง

34
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่ เพื่อความสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.
700,000 300,000 300,000 ยกระดับมาตรฐาน
พื้นที่ทางการเกษตร
การสัญจรไปมา
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ถนนให้ดีขึ้น
(ประชาคม หมู่ที่ 4,6,14 เสนอ) และยกระดับถนน ยาว 5,000 เมตร
จานวน 3 เส้น
ให้ได้มาตรฐาน
จานวน 3 สาย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
การสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

35
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน
(ประชาคม หมู่ที่ 5,8,12,14
เสนอ)
2 โครงการก่อสร้างรางระบาย
คสล. ภายในตาบลหอคา
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ)
3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า
คสล. ภายในตาบลหอคา
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ)
4 โครงการลงท่อลอดในเขต
ตาบลหอคา
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ)

เพื่อให้ศาลา
ประชาคมได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้การระบายน้า
ในฤดูฝนมีความ
สะดวกมากขึ้นน้าไม่
ท่วมถนนไม่เสียหาย
เพื่อให้การระบายน้า
มีความสะดวกมาก
ขึ้น

จานวน 4 แห่ง

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
200,000 200,000 ต่อเติมศาลา
ประชาคม
จานวน 4 หลัง

ประชาชนมี
สถานที่ทา
กิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน
2,000,000 2,000,000 รางระบายน้าเพิ่ม เพื่อให้ระบายน้า
จานวน 14 เส้น ได้สะดวกและน้า
ไม่ท่วมขัง

กองช่าง

1,000,000

1,000,000 1,000,000 ท่อระบายน้าเพิ่ม เพือ่ ระบายน้าได้
จานวน 14 เส้น สะดวกและน้าไม่
ท่วมขัง

กองช่าง

500,000

500,000

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้า 2,000,000
คสล. ยาว 1,000 เมตร
ก่อสร้างท่อระบายน้า
คสล. ยาว 140 เมตร

เพื่อให้การระบายน้า ลงท่อลอด ในเขต
ไหลสะดวก
ตาบลหอคา
จานวน 14 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

500,000 การระบายน้าไหล ทาให้น้าไหล
สะดวกขึ้น
สะดวกการสัญจร
จานวน 14 แห่ง ไปมาสะดวก

กองช่าง

แบบ ผ.01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
5

6
7
8

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการก่อสร้างท่อลอด
เพื่อให้การระบายน้า ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 700,000 700,000 700,000 การระบายน้าไหล
เหลี่ยม คสล. (ประชาคม หมู่ ไหลสะดวก
คสล. จานวน 4 แห่ง
สะดวกขึ้น
ที่ 3,9,10,13 เสนอ)
ม.3 (4 จุด) ม.9 (3 จุด)
จานวน 4 แห่ง
ม. 10 (3 จุด) ม.13
โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพือ่ ให้ประชาชนได้ จานวน 14 แห่ง
1,400,000
ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
ใช้ประโยชน์
เอนกประสงค์ เพิ่ม
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) สาธารณะร่วมกัน
จานวน 14 แห่ง
ก่อสร้างเมรุ และปรับปรุง
เพื่อให้ถูสุขลักษณะ จานวน 14 แห่ง
1,000,000 ปรับปรุงบริเวณ
บริเวณฌาปนสถาน
ไม่ก่อมลพิษ
ฌาปนสถาน
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ)
จานวน 14 แห่ง
โครงการประชุมจัดทาผัง
เพื่อให้ชุมชนพัฒนา จานวน 14 หมู่บ้าน 100,000
ชุมชนมีระเบียบ
ชุมชนและการโยธาและ
อย่างมีระเบียบ ถูก
วินัยเพิ่มมากขึ้น
ผังเมือง
สุขลักษณะ
(สนง.โยธาธิการและผังเมือง สอดคล้อง
จังหวัดบึงกาฬ เสนอ)
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การโยธาและผังเมือง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ทาให้น้าไหลสะดวก
การสัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน
การจัดงาน
ฌาปนกิจศพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
ชุมชนพัฒนาอย่างมี
ระเบียบถูก
สุขลักษณะ
สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

กองช่าง
กองช่าง
สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง
จังหวัด
บึงกาฬ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
9

โครงการก่อสร้างประตู
ปิด-เปิดน้า
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)

เพื่อกักเก็บน้าและการ
ระบายน้าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง

จานวน 1 แห่ง

10

โครงการขุดลอกกั้นแนวเขต
หนองกุดจับ
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ)
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า ในตาบลหอคา
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ)
โครงการขยายไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านตาบลหอคา
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ)

เพื่อป้องกันไฟไหม้เขต
หนองสาธารณะ

จานวน 1 แห่ง

11

12

เพื่อขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง
เพื่อให้ชุมชนมีแสงสว่าง
ทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 มีประตูเปิด-ปิด
น้า เพิ่มขึ้น
จานวน 1 แห่ง

เพื่อป้องกัน
ไฟไหม้
จานวน 1 แห่ง
จานวน 14 หมู่บ้าน 1,400,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า
จานวน
14 หมู่บ้าน
จานวน 14 หมู่บ้าน

200,000

500,000

500,000

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
สามารถกักเก็บน้าที่
เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง
เพื่อป้องกันไฟไหม้
เขตสาธารณะ

กองช่าง

กองช่าง

ทาให้ประชาชนมี การไฟฟ้าส่วน
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ภูมิภาค

500,000 ขยายไฟส่องสว่าง ทาให้ประชาชนมี
จานวน
ความปลอดภัยแก่
14 หมู่บ้าน
ชีวติ และทรัพย์สิน

กองช่าง

38
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
13

โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
(ประชาคม หมู่ 3,5,14 เสนอ)

14

โครงการขุดเจาะน้าบาดาล
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ)

15

โครงการขยายเขตประปาใน
ตาบลหอคา
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน เสนอ)
โครงการจัดซื้อวัสดุในกิจการ
ประปา
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้านเสนอ)

16

17

ก่อสร้างคลองส่งน้าเพื่อ
การเกษตรแบบระบบท่อ
(ประชาคม หมู่ที่ 3,8,13 เสนอ)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

เพื่อให้กระแสไฟฟ้า เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
ในหมู่บ้านอย่าง
หมู่บา้ น จานวน 3 แห่ง
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนมี จานวน 14 แห่ง
800,000
น้าอุปโภคบริโภคที่
เพียงพอ
เพื่อให้ประชาชนมี
น้าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
เพื่อให้การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
เพือ่ ให้ประชาชนมี
น้าใช้ในอย่างทั่วถึง
ในภาคการเกษตร

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
จานวน 6 แห่ง

ก่อสร้างคลองส่งน้า
จานวน 3 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้า
จานวน 3 แห่ง
800,000 มีน้าบาดาล เพิ่ม
จานวน 14 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

ทาให้กระแส
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง
800,000
ประชาชนมีน้าใน
การอุปโภค
บริโภคอย่างพอ
เพียงพอ
400,000 400,000 400,000 ขยายเขตประปา ทาให้ประชาชนมี
จานวน
น้าอุปโภคบริโภค
14 หมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง
400,000 400,000 400,000 มีวัสดุใช้ใน
การใช้งานใน
ประปา
ระบบประปา
อย่างเพียงพอ
เป็นไปด้วยความ
จานวน 6 แห่ง
เรียบร้อย
3,000,000
มีคลองส่งน้าแบบ เพื่อให้ประชาชน
ระบบท่อ
มีน้าใช้ใน
จานวน 3 แห่ง
การเกษตรทั่วถึง

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
กองช่าง
และกรม
ทรัพยากร
น้า
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

39
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
18

โครงการซ่อมแซมระบบประปา
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้านเสนอ)

เพื่อให้การใช้งาน
จานวน 6 แห่ง
ในระบบประปา
เป็นไปด้วยเรียบร้อย

19

โครงการวางท่อซัมเมอร์ส
ตรงริมเขื่อน (ปลูกผัก)
(ประชาคม หมู่ที่ 1,13 เสนอ)
ปรับปรุงระบบประปาใหม่
(ประชาคม หมู่ที่ 12,13,14
เสนอ)
โครงการซ่อมแซมฝายน้าล้น
หนองเครือเขา
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ในการปลูกผักอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้าใช้สะอาด
และสามารถดื่มได้
เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตรไว้ใช้ในฤดู
แล้ง

20
21

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 100,000 100,000 ประปาใช้งานได้
ตามปกติ
จานวน 6 แห่ง

จานวน 2 แห่ง

500,000

จานวน 3 แห่ง
จานวน 1 แห่ง
ตามแบบเทศบาล
ตาบลหอคากาหนด

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วย
เรียบร้อย
พืช ผัก ได้ผลผลิต ประชาชนมีอาชีพ
มากขึ้น
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
500,000 มีน้าที่สะอาดและ เพื่อให้ประชาชน
สามารถดื่มได้
มีน้าที่สามารถดื่ม
จานวน 3 แห่ง
ได้
สามารถกักเก็บน้า สามารถกักเก็บน้า
ได้ตามปกติ
ที่เพียงพอแก่
จานวน 1 แห่ง
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

40
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
22

โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายน้าล้น ห้วยหนองเมือก
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)

23

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ จานวน 1 แห่ง
หนองกุดเป่ง หมู่ที่ 1 บ้านหอคา การเกษตรไว้ใช้ใน ตามแบบเทศบาลตาบล
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
ฤดูแล้ง
หอคากาหนด

24

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
หนองกุดจับ บ้านวังด่าน
หมู่ที่ 10
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ)
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ลาห้วยลึก บ้านนาโซ่ หมู่ที่ 9
(ประชาคม หมู่ที่ 9 เสนอ

25

เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ จานวน 1 แห่ง
การเกษตรไว้ใช้ใน ตามแบบเทศบาลตาบลหอ
ฤดูแล้ง
คากาหนด

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000 1,000,000

1,000,000

เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ จานวน 1 แห่ง
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง

1,000,000

เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ จานวน 1 แห่ง
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
สามารถกักเก็บน้า
ได้ตามปกติ
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ

สามารถกักเก็บน้า กองช่าง
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง
กักเก็บน้าปริมาณ สามารถกักเก็บน้า กองช่าง
ที่มากขึ้น
ที่เพียงพอแก่
จานวน 1 แห่ง
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง
กักเก็บน้าปริมาณที่ สามารถกักเก็บน้า กองช่าง
มากขึ้น
ที่เพียงพอแก่
จานวน 1 แห่ง
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง
กักเก็บน้าปริมาณที่ กักเก็บน้าปริมาณ กองช่าง
มากขึ้น
ที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง

41
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
26
27
28
29
30

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ)
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ห้วยสีลาเลข หมู่ที่ 13
(ประชาคม หมู่ที่ 11,13 เสนอ)
โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น
ลาห้วยกุลา
(ประชาคม หมู่ 4 เสนอ)
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้าลา
ห้วยหนองเข็ง
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ)
เสริมฝายน้าล้นลาห้วยหนองเข็ง
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ)

เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง
เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง
เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง
เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ
ใช้ในการเกษตรไว้
ใช้ในฤดูแล้ง
เพื่อกักเก็บน้าได้
ปริมาณมากขึ้น

จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

จานวน 1 แห่ง

500,000

จานวน 1 แห่ง

500,000

จานวน 1 แห่ง

1,000,000

จานวน 1 แห่ง

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง
กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง
กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง
กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง
กักเก็บน้าได้
ปริมาณที่มากขึ้น
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น

กองช่าง

กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น

กองช่าง

กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น

กองช่าง

กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น

กองช่าง

กักเก็บน้าปริมาณ
ที่มากขึ้น

กองช่าง

42
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
31
32
33
34

35

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
โครงการขยายเขตประปา เส้น
นาเหนือและหนองตากแดด
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
โครงการก่อสร้างศาลาริมฝั่งโขง
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาวัด, ศาลาพักญาติ ,
ซุ้มประตูโขง , หอระฆัง
และห้องน้า
(ประชาคม หมู่ที่ 5,11 เสนอ)
โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
อาคารใหม่ ของเทศบาลตาบล
หอคา

เพื่อสามารถส่งน้าสู่
พื้นที่การเกษตรได้ดี
ขึ้น
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง
เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชน
เพื่อปรับปรุงให้ได้รับ
ความสวยงามและ
สะดวกมากขึ้น

จานวน 1 แห่ง
จานวน 2 จุด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 สถานีสูบน้าใช้
งานได้ตามปกติ
จานวน 1 แห่ง
300,000
ขยายเขตประปา
จานวน 2 จุด

จานวน 1 หลัง

250,000

จานวน 2 แห่ง

500,000

เพื่ออานวยความ
จานวน 1 หลัง
สะดวกในการบริการ
ให้กับประชาชน

500,000

ได้ศาลาพักคอย
จานวน 1 หลัง
500,000

500,000 ปรับปรุงบริเวณ
วัดให้มีความ
สวยงามมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงานที่
จะได้รับ
รับผิดชอบ
สามารถส่งน้าสู่
พื้นที่การเกษตร
ได้ดีขึ้น
ทาให้ประชาชนมี
น้าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง
เป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชนทั่วไป
วัดได้รับการดูแล
บารุงรักษามาก
ขึ้น

ก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื่ออานวยความ
อาคารใหม่
สะดวกในการ
จานวน 1 หลัง
บริการประชาชน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กระทรวง
วัฒนธรรม

กองช่าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
1 โครงการส่งเสริมพันธุ์พืชแก่
เกษตรกร

เพื่อส่งเสริมเกษตรกร เกษตรกรตาบลหอคา
ได้มีพันธุ์พืชที่มี
จานวน 500 ราย
คุณภาพ
2 โครงการฝึกอบรมกรีดยางพารา เพื่อให้ประชาชนได้มี จานวน 1 แห่ง
และการทายางแผ่นดิบ
ความรู้สามารถนาไป
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน)
ประกอบอาชีพได้เป็น
อย่าง
3 โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อให้ประชาชนมี
เพื่อการผลิต หมู่ที่ 2
อาชีพที่หลากหลาย
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
ให้เลือกและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
4 โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP เพื่อยกระดับสินค้า
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2 เสนอ)
และสร้างรายได้มาก
ขึ้น

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
200,000

จานวน 1 กลุ่ม

100,000

100,000

จานวน 3 กลุ่ม

100,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีพันธุ์
พืชที่มีคุณภาพใน
การเพาะปลูก
ประชาชนได้มี
ความรู้สามารถ
นาไปประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่าง
ดี
100,000 สมาชิกในกลุ่ม
เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
1 กลุ่ม มีรายได้
อาชีพต่างๆ ให้มี
เพิ่มขึ้น
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น
30,000 ยกระดับสินค้าและ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
สร้างรายได้มากขึ้น อาชีพต่างๆ ให้มี
จานวน 2 หมู่บ้าน รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น

เกษตรอาเภอ

มีพันธ์พืชให้กับ
ประชาชน
จานวน 14 หมู่บ้าน
ประชาชนทั่วไป
สามารถกรีด
ยางพาราได้
ทั้ง 14 หมู่บ้าน

กองสวัสดิการ
และสังคม
ร่วมกับ
เกษตรอาเภอ
เมืองบึงกาฬ
สานักปลัด
กับส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
โครงการ

เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
5 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ จานวน 14 หมู่บ้าน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลายให้เลือก
และฝึกอบรมอาชีพให้กับ
และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ประชาชน
-การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
-การปลูกสวนสมุนไพร
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน)
6 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ จานวน 14 หมู่บ้าน
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) ที่หลากหลายให้เลือก
หมู่ที่ 1– หมู่ที่ 14
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

30,000

30,000

30,000

7 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ)

30,000

30,000

30,000

เพือ่ ให้ประชาชนมีอาชีพ จานวน 1 กลุ่ม
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีรายได้ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม กองสวัสดิการ
และมีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มี
สังคม
จานวน 14 หมู่บ้าน รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น

ประชาชนมีรายได้ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม กองสวัสดิการ
และมีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มี
สังคม
จานวน 14 หมู่บ้าน รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น
ประชาชนมีรายได้ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม กองสวัสดิการ
และมีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มี
สังคม
จานวน 14 หมู่บ้าน รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
โครงการ

8

9

10

11

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
โครงการส่งเสริมกลุ่มการทา
เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จานวน 14 กลุ่ม
ประมงและขยายพันธุ์ปลาน้าจืด ต่างๆและสินค้าให้มี
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา คุณภาพ สมาชิกใน
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน)
กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี
เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จานวน 14 หมู่บ้าน
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน)
ต่างๆและสินค้าให้มี
คุณภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
โครงการจัดการบริหาร
เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้าน จานวน 14 หมู่บ้าน
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
การเกษตรให้เป็น
เทคโนโลยีการเกษตรประจา
ปัจจุบัน
ตาบลหอคา
โครงการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย
เพื่อส่งเสริมการปลูก จานวน 14 หมู่บ้าน
พืชสด และปุ๋ยชีวภาพแบบครบ ปุ๋ยพืชสด
วงจร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2560
2561
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม
จานวน 14 หมู่บ้าน
140,000

140,000

20,000

20,000

34,000

34,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น
140,000 ประชาชนมีรายได้ เพื่อส่งเสริมกลุ่ม
และมีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มี
จานวน 14 หมู่บ้าน รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น
20,000 นาความรู้ไป
เพื่อปรับปรุง
ประกอบอาชีพ
ข้อมูลด้าน
เสริมได้
การเกษตรให้เป็น
ปัจจุบัน
34,000 ลดต้นทุนในการ
เพื่อประหยัด
ผลิตได้
ค่าใช้จ่ายแต่
ผลผลิตได้มากขึ้น

กองสวัสดิการ
กับส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
กองสวัสดิการ
สังคมกับส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง
สานักปลัด,
เกษตรอาเภอ
เมืองบึงกาฬ
กองสวัสดิการ
สังคมกับ
เกษตรอาเภอ

แบบ ผ.01

46

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการชุมชน

13

โครงการฝึกอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพิการ

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้กองทุน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สวัสดิการชุมชนได้เป็น และสวัสดิการ
ที่พึ่งของสมาชิกอย่าง
ยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ จานวน 14 หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุ/คนพิการ
มีงานทา

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

140,000

140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น

140,000 ผู้สูงอายุและคน
พิการในตาบล
มีงานทา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สมาชิกมีการออม กองสวัสดิการ
เงินและได้รับ
สังคม
สวัสดิการ
ผู้สูงอายุและคน กองสวัสดิการ
พิการมีงานทา
สังคมร่วมกับ
และมีรายได้เสริม
พมจ.
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
โครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลผลิตของ
(KPI)
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ผู้สูงอายุ
8,400,000 8,400,000 8,400,000 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย
จานวน 1,000 คน
ทุกคน
จานวน 1,000คน
ผู้พิการ
2,880,000 2,880,000 2,880,000 ผู้พิการได้รับเบี้ย
จานวน 300 คน
ครบทุกคน
จานวน 300 คน

ที่

วัตถุประสงค์

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับ
การดูแล

2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคม ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ
3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแล

4 โครงการครอบครัวอบอุ่น
และแก้ปัญหาครอบครัว

เพื่อให้สมาชิกครอบครัว จานวน 14 หมู่บ้าน
ได้มีโอกาสใกล้ชิด

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแล

ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 6 คน

50,000

50,000

20,000

20,000

50,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทาให้ผู้สูงอายุ ได้รับ
การดูแลจากภาครัฐ
และรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง
ทาให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแลจากภาครัฐ และ
รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ทาให้ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ และรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ้ง
มีเวลาอยู่ร่วมกับ ทาให้สมาชิกใน
ครอบครัวมากขึ้น ครอบครัวมีความ
ผูกพันธ์กันมากขึ้นและ
ลดปัญหาความ
แตกแยก

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ย
จานวน 6 คน

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กับ พมจ.
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม
โครงการ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
จานวน 1 หลัง

ที่

วัตถุประสงค์

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่
ที่อยู่อาศัยให้คนยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส
6 โครงการผู้สูงอายุเข้าวัด
ฟังธรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
(วัดป่าเทพวิมุติ)
7 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนตาบลหอคา

เพื่อให้คนยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านสภาพ
ที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุได้เข้าวัด
จานวน 1 แห่ง
ฟังธรรมมากขึ้น
เพื่อก่อตั้งสภาเด็กและ จานวน 1 แห่ง
เยาวชนให้มีบทบาทมาก
ขึ้น

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 1 หลัง

30,000

จานวน 1 แห่ง

30,000

ก่อตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ยากไร้และ
พมจ. และ
ผู้ด้อยโอกาส มีบ้านพัก ส่วนราชการ
สภาพที่ดีขึ้น
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ผู้สูงอายุได้ร่วมทา
กอง
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น สวัสดิการ
สังคม
เด็กและเยาวชนมี
บทบาทในสังคมมาก
ขึ้น

พมจ.และ
ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

49
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการ

1 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน
(จานวน 4 หมู่บ้าน)
2 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
ชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
สถานที่การศึกษาหา
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้
ประชาชนได้มีที่ศึกษาหา
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวจากสื่อต่างๆ
3 โครงการส่งเสริมอาหาร
เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
กลางวันแก่เด็กในตาบลหอคา อาหารที่มีคุณค่าทาง
อาหาร

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
หมู่ที่ 1,2,3 และ
หมู่ที่ 5
จานวน 14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000
35,000
700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น
ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ชุมชน
จานวน 14 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับข้อมูล
กอง
ข่าวสารมากขึ้น
การศึกษา
และกศน.
ประชาชนมีที่ศึกษาหา
กอง
ความรู้เพิ่มเติม จากสื่อ การศึกษา
เทคโนโลยี

สถานศึกษาใน
3,500,000 3,500,000 3,500,000 เด็กนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับ
เขตตาบลหอคา
อาหารกลางวัน ประทานอาหารที่มี
จานวน 6 แห่งและ
ครบถ้วน รร.สพฐ. คุณค่าทางโภชนาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
จานวน 6 แห่ง
เขตตาบลหอคา
และศูนย์พัฒนา
จานวน 9 แห่ง
เด็กเล็ก
จานวน 9 แห่ง

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการ

4 โครงการส่งเสริมอาหารเสริม
(นม) ตาบลหอคา

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ตาบลหอคา
6 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ สถานศึกษาในเขต
สารอาหารที่ครบถ้วน
ตาบลหอคา
สมบูรณ์
จานวน 6 แห่ง
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 9 ศูนย์
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กก่อนวัยเรียนมี
ก่อนเกณฑ์ในเขต
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน
ตาบลหอคา
เพื่อใช้ประกอบการใน - วัสดุทางการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียน - วัสดุสานักงาน
การสอน
- วัสดุคอมพิวเตอร์
- วัสดุงานบ้านงาน
ครัว
- ครุภัณฑ์สานักงาน
- ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม)
ครบถ้วน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
เด็กในเขตตาบลหอ
กอง
คาได้รับสารอาหารที่ การศึกษา
ครบถ้วนสมบูรณ์มี
พัฒนาการตามวัย

700,000

700,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กอง
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน การศึกษา

300,000

300,000

700,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานขึ้น
จานวน 1 ศูนย์
300,000 มีวัสดุ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่
ครบถ้วน
จานวน 9 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
การศึกษา

51
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการ

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตตาบลหอคา

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้การทากิจกรรม
และกล้าแสดงออก
-เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ
เป็นที่ยอมรับทุกด้าน
ดังนี้
- ด้านวิชาการ
- ด้านกิจกรรม
- ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม
- ด้านสุขภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
เด็กนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลหอคา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 เด็กกล้า
แสดงออกและ
ร่วมทากิจรรม
ร่วมกัน
100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

-เด็กมีการเรียนรู้และ
กล้าแสดงออกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
- เด็กได้เล่นอย่าง
สนุกสนาน
100,000 เด็กได้รับการสอน นักเรียนในเขตตาบล
กอง
ที่ทันสมัยและ
หอคา มีพฤติกรรมที่พึง การศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ ประสงค์ตามที่โรงเรียน
มาตรฐาน
กาหนดไว้
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการ

9

โครงการอุดหนุนด้าน
การศึกษา

10

โครงการอบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์

11

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน

12
13

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อสนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนในเขต
200,000 200,000 200,000
แก่หน่วยงานด้าน
เทศบาล
การศึกษา
เพื่อให้มีความรู้ด้าน
จานวน 14 หมู่บ้าน 50,000
50,000
50,000
คอมพิวเตอร์

เพื่อยกระดับการเรียนการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 70,000
สอน
ในตาบลหอคา
จานวน 9 ศูนย์
โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิด เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน
จานวน 1 ครั้ง/ปี 20,000
เรียน
ร่วมในกิจกรรม
การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อออกเยี่ยมบ้านดูความ จานวน 250
30,000
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณ เป็นอยู่ของเด็ก
ครอบครัว
ราชดาราม)

70,000

70,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุดหนุนด้าน
การศึกษาให้กับ
รร.ในเขตเทศบาล
สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีสื่อการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพมากขึ้น
การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง
ในโรงเรียน
รับทราบความ
เป็นอยู่ของ
นักเรียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
โรงเรียนจัดการศึกษา
ได้เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานได้ดี
ยกระดับการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้ผู้ปกครองและ
เด็กได้รับทราบ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน
เพื่อรับทราบปัญหา
และความเป็นอยู่ของ
เด็ก

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

53
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา
โครงการ

14

โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ

15

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
เพื่อจัดกิจกรรมให้แม่กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลูกได้แสดงความรักต่อกัน จานวน 9 ศูนย์

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
27,000
27,000
27,000

เพื่อจัดกิจกรรมให้พ่อกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ลูกได้แสดงความรักต่อกัน จานวน 9 ศูนย์

27,000

27,000

27,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ลูกได้แสดงความรัก เพื่อให้ลูกได้แสดง
กอง
ต่อแม่
ความเคารพกับ
การศึกษา
ผู้ปกครอง
ลูกได้แสดงความรัก เพื่อให้ลูกได้แสดง
กอง
ต่อพ่อ
ความเคารพกับ
การศึกษา
ผู้ปกครอง

54
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 พัฒนางานด้านการสาธารณสุข
โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14

เพื่อให้ประชาชน
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก
2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชน
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพื่อกระตุ้นประชาชน หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14
ได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของโรคติดต่อ
4 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว
เพื่อให้ประชาชนมี
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 14
สุขภาพดีถ้วนหน้า
5 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

เพื่อตรวจสุขภาพ
ประจาปี

จานวน 14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 ประชาชนปลอด
จากโรค
ไข้เลือดออก
50,000
50,000
50,000 ประชาชนปลอด
จากโรคพิษสุนัขบ้า

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีสุขภาพดี
ไม่เป็นไข้เลือดออก

ประชาชนมีสุขภาพดี
กอง
ไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุข

20,000

20,000

20,000

ประชาชนปลอด
จากโรคติดต่อ

81,000

81,000

81,000

ครอบครัวมีสุขภาพ ทาให้ประชาชนมี
ที่แข็งแรง
สุขภาพดีถ้วนหน้า

50,000

50,000

ตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจาปีๆ
ละ 1 ครั้ง

กอง
สาธารณสุข

ประชาชนมีสุขภาพดี
ไม่มีโรคติดต่อ

ทาให้ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า

กอง
สาธารณสุข
สปสช.
กอง
สาธารณสุข
สปสช.
กอง
สาธารณสุข
สปสช.

55
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 พัฒนางานด้านการสาธารณสุข
โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการรณรงค์ตรวจสารเคมี เพื่อประเมินและเฝ้า
ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
ระวังสุขภาพผู้มีภาวะ
เสี่ยงจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
7 โครงการนวดแผนไทย
เพื่อนามาใช้เป็นตารับ
ยารักษาโรคและการ
ดูแลสุขภาพประชาชน
ควบคู่กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน
8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้อาสาสมัคร
อสม.
สาธารณสุข มีความรู้
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรค

เป้าหมาย
ผลผลิตของโครงการ
จัดซื้อชุดตรวจ
จานวน 6 ชุด

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

จานวน 14 หมู่บ้าน

100,000

100,000

จานวน 150 คน

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีชุดตรวจสารเคมี
จานวน 6 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

สามารถประเมินและ
กอง
เฝ้าระวังสุขภาพผู้มี สาธารณสุข
ภาวะเสี่ยงจากการใช้
สปสช.
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
100,000 นาความรู้นามาใช้ สามารถนามาใช้เป็น
กอง
ในครอบครัวได้
ตารับยารักษาโรค
สาธารณสุข
และสามารถสร้าง และการดูแลสุขภาพ
สปสช.
รายได้ให้ครอบครัว ประชาชน ควบคู่กับ
การแพทย์แผน
100,000 เพิ่มความรู้และ
อาสาสมัคร
กอง
ทักษะในการ
สาธารณสุข มีความรู้ สาธารณสุข
ปฏิบัติการให้กับ
และมีทักษะในการ
สปสช.
อสม.
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมโรค

56
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 พัฒนางานด้านการสาธารณสุข
โครงการ

9

10

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาชมรมสร้าง
สุขภาพ

เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
จานวน 450 คน

เพื่อพัฒนาแกนนาของ
ชมรมให้เป็นผู้นาที่
สามารถคิดและตัดสินใจ
ได้ด้วยตน
โครงการส่งเสริมการบริโภค เพื่อให้ประชาชนไม่ขาด จานวน 14 หมู่บ้าน
อาหารที่เสริมไอโอดีน
สารไอโอดีน

11

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ

12

ส่งเสริมกิจกรรม อสม.

เพื่อสนับสนุนการ
จานวน 14 หมู่บ้าน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยใช้ครอบครัว สถาน
บริการสาธารณสุข วัด
ชมรมและชุมชนเป็นฐาน
เพื่อให้ อสม.ดาเนินงาน จานวน 14 หมู่บ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
71,500
71,500
71,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

พัฒนาบุคคลใน สามารถพัฒนาแกนนา
ชมรมให้เป็นผู้นา ของชมรมให้เป็นผู้นาที่
ได้มากขึ้น
สามารถคิดและ
ตัดสินใจ
ประชาชนไม่ขาด ประชาชนไม่ขาดสาร
สารไอโอดีน
ไอโอดีน

50,000

50,000

50,000

28,000

28,000

28,000

140,000

140,000

140,000 เพิ่มศักยภาพ
ให้กับ อสม.

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง และ
การทากิจกรรม
ร่วมกัน

ผู้สูงอายุให้อยู่ใน
ครอบครัวอย่างอบอุ่น
มีสุขภาพดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขกาย
สุขใจ
อสม.ดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
สปสช.
กอง
สาธารณสุข
สปสช.
กอง
สาธารณสุข
สปสช.
กอง
สาธารณสุข
สปสช.

57
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 พัฒนางานด้านการสาธารณสุข
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ
จานวน 14 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

13

โครงการพัฒนาและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้า

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ที่สะอาด

14

โครงการอบรมสุขาภิบาล
เรื่องอาหารและร้าน
ผู้ประกอบการแผงลอย
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัย

จานวน 14 หมู่บ้าน

20,000

เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

จานวน 14 หมู่บ้าน

30,000

15

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการตรวจวัดน้า
ปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีน้าที่
สะอาดใช้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กอง
สาธารณสุข
สปสช.
ประชาชนได้รับ ประชาชนมีได้รับความ
กอง
ความปลอดภัย
ปลอดภัยในเรื่อง
สาธารณสุข
อาหารมากขึ้น
สปสช.
ประชาชนได้รับ การทางานมี
กอง
การช่วยเหลือที่ดี ประสิทธิภาพมากขึ้น สาธารณสุข
ขึ้น
กว่าเดิม
สปสช.

58
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนโครงการบรรเทา เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์
1 แห่ง
50,000
50,000
50,000
ทุกข์ผู้ประสบภัย
ประชาชนในพื้นที่
กาชาดบึงกาฬ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นได้
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ดีขึ้น

สามารถช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนใน
พื้นที่
ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
ระเบียบวินัยการจราจร
สามารถขับขี่
ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย
สามารถให้การบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
เพื่อให้สตรีมีบทบาทใน
การเมืองมากขึ้น

สานักปลัด

2 โครงการอบรมวินัยจราจร
และติดตั้งป้ายจราจร

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
1 แห่ง
ระเบียบวินัยการจราจร สถานีตารวจภูธร
สามารถขับขี่ยานพาหนะ หอคา
อย่างปลอดภัย

20,000

20,000

20,000

3 โครงการช่วยเหลือบรรเทา
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

เพื่อให้การบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ

จานวน 14 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้

4 โครงการส่งเสริมอาสาสตรี
ประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมอาสาสตรี
ให้มีบทบาทมากขึ้น

จานวน 1 กลุ่ม

25,000

5 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร เพื่อฝึกอบรมทบทวน
จานวน 100 คน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
เพิม่ พูนความรู้แก่สมาชิก
(อปพร.)
อปพร.

50,000

50,000

สตรีมีบทบาท
ทางการเมือง
มากขึ้น
การเตรียมความ กลุ่มเป้าหมายได้มี
พร้อมในการ
ความรู้ด้านการป้องกัน
ป้องกันภัยต่างๆ ภัยต่างๆมากขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
(กกต.)
สานักปลัด

59
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีม
เพื่อให้ผู้นาชุมชน
จานวน 12 เดือน
50,000
กู้ภัย
ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น
7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อปพร.
50,000
อปพร. ตาบลหอคา
อปพร.ในการปฏิบัติ
ทั้งหมด 150 คน
หน้าที่
8 โครงการตั้งจุดตรวจอานวย
ความสะดวกการจราจรช่วง
เทศกาล

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้
ถนนมีความปลอดภัย
มากขึ้น

ตั้งบริการจุดตรวจ
ร่วมกับสถานี
ตารวจภูธร
ตาบลหอคา
ในช่วงเทศกาล

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้า
ระวัง การแจ้งเตือน
ภัย
อปพร.
จานวน 150 คน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

50,000 ปีละ 2 ครั้ง
ช่วงปีใหม่
และช่วงสงกรานต์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เตรียมความพร้อมของ
กอง
ชุมชน ให้มีแผนป้องกัน สาธารณสุข
และบรรเทาสาธารณ
(สปสช.)
ภัย มีการเฝ้าระวัง การ
แจ้งเตือนภัย
อปพร. ตาบลหอคามี
สานักปลัด
ประสิทธิภาพพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ และ
มีความใหม่ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สามารถลดอุบัติเหตุ
สานักปลัด
และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้
ทันท่วงที

60
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเป็นการให้ความรู้
จานวน 1 แห่ง
50,000
50,000 50,000
และพิธีชุมนุมสวนสนาม
ทางวิชาการแก่สมาชิก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อปพร.
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
10 โครงการหยุดภัยแล้งด้วย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน จานวน 1 แห่ง
50,000
แสงอาทิตย์
ที่ประสบภัยแล้งอย่าง
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็นขวัญและกาลัง สมาชิก อปพร.มีขวัญ
ให้แก่ อปพร.
กาลังใจในการ
ปีละ 1 ครั้ง
ปฏิบัตงิ าน

สานักปลัด

ประชาชนมีน้าใช้
อย่างเพียงพอและ
ราคาถูก

กองช่าง
กองกาลัง
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
จ.บึงกาฬ

ประชาชนมีน้าใช้อย่าง
เพียงพอและยั่งยืน

61
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 2 ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดตั้งหรือปรับปรุง เพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด สร้างจุดสกัด 14จุด 50,000
50,000
ป้อมยามจุดสกัด
และการโจรกรรมใน
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) ชุมชน
2 โครงการก่อสร้างและ
เฝ้าระวังยาเสพติดและ จานวน 7 ชุด
1,500,000
ซ่อมแซมกล้อง CCTV
โจรกรรม
3 โครงการดาเนินงานกิจการ
เพื่อสนับสนุน
จานวน 1 แห่ง
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบึงกาฬ งบประมาณกิจการ
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
บึงกาฬ

10,000

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

84,000

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

จานวน 14 หมู่บ้าน

84,000

84,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป็นการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในชุมชน

การเฝ้าระวังยาเสพติด
และมีการโจรกรรมใน
ชุมชนลดน้อยลง
การเฝ้าระวังยาเสพติด
มีประสิทธิผล

สานักปลัด

ลูกเสือชาวบ้านมีขวัญ
กาลังใจ เข้มแข็งพร้อม
ที่จะปฏิบัติภารกิจ
เทิดทูนและดารงไว้ซึ่ง
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด

สานักปลัด

กล้อง CCTV
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐ

เพื่อลดปัญหา
ยาเสพติด
จานวน 14 หมู่บ้าน

สานักปลัด

สานักปลัด

62
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเป็นพัฒนาที่
จานวน 2 แห่ง
1,050,000
ริมเขื่อนและที่สาธารณะเพื่อ
สาธารณะประโยชน์
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2 เสนอ)
2 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพื่อให้พ่อค้า
จานวน 6 แห่ง
300,000 300,000
และตลาดริมทาง
ประชาชนมีสถานที่
(ประชาคม หมู่ที่ 1,4,6,7,13,14 ขายสินค้า
เสนอ)
3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง จานวน 1 แห่ง
100,000
(โฮมสเตย์) หมู่ที่ 1 บ้านหอคา ท่องเที่ยว
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ เพื่อพัฒนาที่
จานวน 1 แห่ง
300,000
สระหนองบัวทอง
สาธารณะเป็นแหล่ง
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ)
ที่ออกกาลังกายและ
เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
จานวน 2 แห่ง
มีตลาดชุมชน
จานวน 6 แห่ง
ปรับปรุงพัฒนา
หมู่บ้านบ้านหอคา
จานวน 1 แห่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และสร้างรายได้ให้
ชุมชน
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ทาให้ประชาชน
กองช่าง
ตาบลหอคา มีรายได้
เพิ่มขึ้น
พ่อค้าประชาชนมี
สถานที่ขายสินค้าทา
ให้ประชาชนรายได้

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

กองช่าง

ประชาชนในพื้นที่มีที่
ออกกาลังกายและใช้
เป็นที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันได้

กองช่าง

63
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเป็นพัฒนาที่
จานวน 1 แห่ง
100,000 100,000
หนองพรม
สาธารณะประโยชน์
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ)
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
6 โครงการพัฒนาหนองปลาดุก เพื่อเป็นการพัฒนาที่ จานวน 1 แห่ง
200,000
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว
สาธารณะประโยชน์
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ)
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
7 โครงการล่องเรือชมโขง ประมง
เกษตรตามวิถี ชิมของดีใน
ชุมชน ผู้นาโดยยุวทูตน้อย
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)
8 โครงการศึกษารูปแบบ
วัฒนธรรมประเพณี
ฮีต 12 คอง 14
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่

จานวน 1 แห่ง

500,000

500,000

เพื่อเป็นการ
จานวน 1 แห่ง
ท่องเที่ยวแบบศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี

250,000

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ ทาให้ประชาชน
กองช่าง
เป็นแหล่งท่องเที่ยว ตาบลหอคา มีรายได้
จานวน 1 แห่ง
เพิ่มขึ้น
ปรับปรุงหนองปลา ทาให้ประชาชน
กองช่าง
ดุกเพื่อเป็นแหล่ง
ตาบลหอคา มีรายได้
ท่องเที่ยว จานวน 1 เพิ่มขึ้น
แห่ง
500,000 เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่มี สานักปลัด
แห่งใหม่
รายได้เพิ่มขึ้น
จานวน 1 แห่ง
250,000 เป็นการท่องเที่ยว
ประชาชนและอาชีพ
แบบศึกษาวัฒนธรรม เสริมและมีรายได้
ประเพณีของคนใน เพิ่มขึ้น
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา

64
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการแข่งขันกีฬาตาบล
เพื่อให้ประชาชนได้เล่น จานวน 14 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000
ต้านยาเสพติด
กีฬาส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
2 โครงการจัดงานกีฬาเทศบาล เพื่อรณรงค์การมีส่วน
นักกีฬา 70 คน
50,000
50,000 50,000
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
ร่วมในแก้ไขปัญหายา
เสพติดในภาพรวมของ
เทศบาลในจังหวัด
บึงกาฬให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในปัญหา
และมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการ
3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักกีฬา 70 คน
50,000
50,000 50,000
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด
การพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาสัมพันธ์ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

สุขภาพพลานามัยของ
ประชาชนให้แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน
ราชการ
จานวน 18 แห่ง

ทาให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาพรวมของเทศบาล
ในจังหวัดบึงกาฬให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในปัญหาและมี
ส่วนร่วมกับทางราชการ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ส่งเสริมพัฒนา
สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่าย
เครือข่ายการพัฒนา
จานวน 14 แห่ง สัมพันธ์ท้องถิ่นในอาเภอ
บึงกาฬ

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ 2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี จานวน 5 แห่ง
500,000
ภายในหมู่บ้าน (ประชาคม สถานที่ออกกาลังกาย
หมู่ที่ 2,9,11,12,14 เสนอ)
5 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จานวน 2 แห่ง
300,000
เยาวชนมาสนใจการเล่น รร.หอคาวิทยาสรรค์
กีฬามากขึ้น
รร. บ้านโคกสะอาด
6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ จานวน 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000
กีฬา
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ)

7 โครงการส่งเสริมด้านกีฬา
เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียน
8 โครงการอุดหนุนเตรียม
ความพร้อมนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับตาบล อาเภอ
จังหวัด

เพื่อส่งเสริมเล่นกีฬาเด็ก
และเยาวชน
เพื่อส่งเสริมเล่นกีฬาเด็ก
เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน

กลุ่มโรงเรียนในเขต
ตาบลหอคา- หนอง
เลิง
จานวน 76 คน

50,000
30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ก่อสร้างลานกีฬา
เพิ่ม
จานวน 5 แห่ง
ติดตั้งไฟสปอร์ต
ไลต์
จานวน 2 แห่ง
มีอุปกรณ์กีฬา
ให้กับทุกหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีสถานที่
กองช่าง
ออกกาลังกาย และไม่
ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ส่งเสริมให้ประชาชน
กองช่าง
เยาวชนมาสนใจการ
เล่นกีฬามากขึ้น
กระทรวงการ
สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้ ท่องเที่ยว
และกีฬา
เป็นประโยชน์
การสร้าง
การแลกเปลี่ยนด้าน
กอง
ความสัมพันธ์
กีฬา และความสามัคคี การศึกษา
ระหว่างโรงเรียน กัน
30,000 ส่งเสริมนักกีฬาใน นักกีฬาที่จะไปแข่งขัน
กอง
พื้นที่เพื่อเตรียม มีความพร้อมทุกด้าน
สวัสดิการ
ความพร้อม
สังคม
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ 2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
9 จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จานวน 3 แห่ง
900,000
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2,7
มีที่ออกกาลังกาย
เสนอ)
10 โครงการส่งเสริมการออก
เพื่อให้ผู้สูงอายุและคน จานวน 1 แห่ง
50,000 50,000
กาลังกายให้ผู้สูงอายุและคน พิการได้ออกกาลังกาย
พิการ
มากขึ้น
11
12

โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ)

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ จานวน 1 แห่ง
มีที่เล่นกีฬาและออก
กาลังกาย
มีสนามกีฬาที่ได้
จานวน 1 แห่ง
มาตรฐาน

500,000 500,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีเครื่องออกกาลัง
กาย ให้กับ
3 หมู่บ้าน
ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง คนพิการมี
มีส่วนร่วมมากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

สานักปลัด
และ สปสช.

สนามกีฬามี
มาตรฐานมากขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
สุขภาพที่แข็งแรงและมี
ส่วนร่วมมากขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม
และสปสช.
มีสนามฟุตซอลที่ได้ ประชาชนที่มีออกกาลัง กองช่าง
มาตรฐาน
กาย
กองช่าง
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการรณรงค์
เพื่อเป็นการตระหนักให้ ประชาชน
50,000
50,000
ประชาสัมพันธ์สร้าง
ประชาชนมีจิตสานึกใน
จานวน 500 คน
จิตสานึกให้อนุรักษ์
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม /ศูนย์
สิ่งแวดล้อม
เพาะพันธุ์ปลาน้าจืด
2 โครงการบารุงรักษาป่า
เพื่อให้ชุมชนมีป่าชุมชนมี ปลูกต้นไม้
50,000
50,000
สิ่งแวดล้อม
ความสมบูรณ์
จานวน 1 แห่ง
3

โครงการสารวจเขตที่
สาธารณะ

เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์

จานวน 14 หมู่บ้าน

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปลูกจิตสานึก
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติให้คงอยู่
การรักษาป่าให้
คงไว้
จานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ประชาชนทุกครัวเรือน สานักปลัด
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ประมง
แหล่งน้าธรรมชาติ
อาเภอ
จานวน 6 แห่ง

ประชาชนทุกครัวเรือน สานักปลัด
ได้มีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้สร้างความชุมชื่น
แก่ชุมชน
การรักษาเขต
สามารถป้องกัน การบุก สานักปลัด
พื้นที่สาธารณะไว้ รุกที่สาธารณะประโยชน์
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดซื้อถังขยะ
เพื่อให้ครอบครัวที่ยัง จานวน 200 ถัง 100,000 100,000 100,000
ขาดถังขยะได้มีถังขยะ
ที่เพียงพอ
2 โครงการจัดกิจกรรมการลดคัดแยก เพื่อให้ประชาชนมี
จานวน 14 หมู่บ้าน 50,000
50,000 50,000
และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือ ความปลอดภัยจาก
ของเสียอันตรายจากชุมชน
ขยะที่เป็นอันตราย
3 โครงการฝังกลบบ่อขยะ

เพื่อลดปัญหามลพิษ
จากการเผาขยะ

4 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

เพื่อกาจัดขยะให้มี
คุณภาพมากขึ้น

ฝังกลบ
เดือนละ 1 ครั้ง
จานวน 12 ครั้ง/ปี
จานวน 14 หมู่บ้าน

300,000

300,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกครัวเรือน
มีถังขยะไว้ใช้

หลังคาเรือนของ
ประชาชนมีถังขยะที่
เพียงพอ
ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ขยะที่เป็นอันตราย

กองคลัง
และกอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

สามารถลดปัญหา
มลพิษทางอากาศและ
ปัญหาโรคติดต่อ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัว

กอง
สาธารณสุข

ขยะในชุมชนมี
น้อยลงและมี
รายได้ให้กับ
ครอบครัว
300,000 ลดปัญหามลพิษ
ทางขยะ
20,000 ประชาชนมี
ความรู้และเพิ่ม
รายได้ให้
ครอบครัว

กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 )
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการบาบัดน้าเสีย และ
เพื่อลดปัญหาน้าเสียและ จานวน 1 แห่ง
300,000
กลิ่นของยางพารา
กลิ่นยางพารา
6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกาจัดขยะ
- กิจกรรมเกี่ยวกับขยะ
อันตรายแลกไข่
7 โครงการทาน้าหมักชีวภาพ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การกาจัดขยะ

จานวน 14 หมู่บ้าน

100,000

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การเกษตร

จานวน 14 หมู่บ้าน

50,000

จานวน 14 หมู่บ้าน

70,000

8 โครงการผลิตก๊าซในครัวเรือน เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายใน
จากขยะ
ครัวเรือน

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปัญหาน้าเสียลด
น้อยลง และไม่มีกลิ่น
เหม็น
มีเครื่องมือในการ ลดปัญหาขยะให้
ช่วยกาจัดขยะ
น้อยลง
-ปริมาณขยะลด
น้อยลง
ประชาชนลด
ประชาชนมีค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายใน
น้อยลงในการทา
การเกษตร
การเกษตร
ประชาชนมี
ลดค่าใช้จ่ายใน
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนน้อยลง และ
ครัวเรือนน้อยลง ลดขยะในครัวเรือน

กอง
สาธารณสุข

ลดปัญหามลพิษ
ของยางพารา

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการพาลูกจูงหลานเข้า
เพื่อเป็นการเสริมสร้าง จานวน 14 หมู่บ้าน 50,000
50,000
50,000
วัดฟังธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
2 โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนมีความ จานวน 14 หมู่บ้าน
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญประเพณี
สงกรานต์
3 โครงการจัดงานประเพณีลอย เพื่อให้ประชาชนมีความ จานวน 14 หมู่บ้าน
กระทง
ตระหนักและเห็น
ความสาคัญงานประเพณี
ลอยกระทง

100,000

100,000

150,000

150,000

4 โครงการอุดหนุนกิจกรรมงาน เพื่อให้ประชาชนมีความ จานวน 14 หมู่บ้าน
ประเพณีและวันสาคัญทาง
ตระหนักและเห็น
ศาสนาท้องถิ่น
ความสาคัญทางพุทธ
ศาสนา

140,000

140,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ทคี่ าดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กๆ ได้เข้าวัดฟัง ทาให้สมาชิกใน
กอง
ธรรม
ครอบครัวได้ทา
สาธารณสุข
กิจกรรมทางศาสนา
(สปสช.)
ร่วมกัน
100,000 เพื่ออนุรักษ์
ทาให้ประชาชนมีความ
กอง
วัฒนธรรมอันดีไว้ ตระหนักและเห็น
การศึกษา
ความสาคัญแก่
กิจกรรมประเพณี
150,000 เพื่ออนุรักษ์
ทาให้ประชาชนมีความ
กอง
วัฒนธรรมอันดีไว้ ตระหนักและเห็น
การศึกษา
ความสาคัญแก่
กิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง
140,000 เพื่ออนุรักษ์
ทาให้ประชาชนมีความ
กอง
วัฒนธรรมอันดีไว้ ตระหนักและเห็น
การศึกษา
ความสาคัญแก่
กิจกรรมทางศาสนา
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการจัดงานประเพณี
เพื่อส่งเสริมประเพณีอัน จานวน 3 วัน
150,000 150,000 150,000
บุญบั้งไฟ
ดีงามได้คงอยู่สืบไป
6 โครงการแข่งเรือยาวประเพณี เพื่อส่งเสริมประเพณีอัน แข่งขัน
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ตาบลหอคา
ดีงามได้คงอยู่สืบไป
จานวน 3 วัน
7 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ/
เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน สนับสนุนเงิน
400,000 400,000 400,000
สมาคม องค์กรเอกชนและ
งบประมาณแก่ส่วน
อุดหนุนโครงการ
อปท.อื่น
ราชการอื่นๆ ที่จาเป็น ต่างๆ
8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ของแต่ละชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 9 ศูนย์

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้
เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้
สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของส่วน
ราชการอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประเพณีอันดีงามได้คง
อยู่สืบไป
ประเพณีอันดีงามไว้ให้
คงอยู่สืบไป
หน่วยงานของรัฐ/
สมาคม/กลุ่มต่างๆได้
มีเงินงบประมาณที่
เพียงพอ
เพื่อส่งเสริมและ เพื่อรู้จักวิถีชีวิตแต่ละที่
อนุรักษ์ภูมิปัญญา และการประกอบ
ท้องถิ่นไว้
อาชีพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
สานักปลัด

กอง
การศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่
1

2

3

4

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ 2560
(KPI)
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและ
จานวน 60 คน
200,000 200,000 200,000 นาความรู้มา
ความรู้ แก่ผู้บริหาร
พัฒนาใช้ใน
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลตาบล
ลูกจ้าง ของเทศบาล
หอคาได้
ตาบลหอคา
โครงการอบรมจริยธรรม/อบรม เพื่อพัฒนาจิตสานึกแก่ จานวน 75 คน
30,000
30,000
30,000 พัฒนาจิตสานึก
วินัย แก่พนักงาน สมาชิกสภา
พนักงาน สมาชิก
ให้กับพนักงาน
เทศบาล และคณะผู้บริหาร
เทศบาลคณะผู้บริหาร
สมาชิกและ
เทศบาลตาบลหอคา
เทศบาลหอคาและผู้นา
ผู้บริหาร
ชุมชน
โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
จานวน 14 หมู่บ้าน 100,000
สามารถพูดได้
สู่ประชาคมอาเซียน
ความรู้ ด้านภาษาต่างๆ
หลายภาษา
ของกลุ่มประเภท
อาเซียน
จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจาที่และ
เพื่อใช้ในการประสาน
เทศบาลตาบลหอคา 350,000
เพิ่ม
วิทยุสื่อสารแบบพกพา
งานการให้บริการ
ประสิทธิภาพ
ประชาชนให้ทันท่วงที
ในการทางาน

แบบ ผ.01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สามารถเพื่อเพิ่มทักษะ สานักปลัด
และความรู้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯพนักงาน
ลูกจ้าง
ทาให้พัฒนาจริยธรรม
แก่พนักงาน สมาชิก
เทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร เทศบาล

สานักปลัด

ได้เพิ่มความรู้ด้าน
กอง
ภาษาต่างๆ ซึ่งสามารถ การศึกษา
พูดคุยได้หลายภาษา
การบริการประชาชน
รวดเร็วและทันท่วงที
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

สานักปลัด
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่
1
2

3
4

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
โครงการ เทศบาล เคลื่อนที่
เพื่อบริการประชาชนใน จานวน 14 หมู่บ้าน
บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่
การจัดเก็บภาษีประจาปี
โครงการจัดประชุมประชาคม
เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
จานวน 14 หมู่บ้าน
ตาบลหอคา
ของ ทต.หอคา มีประ
สิทธิตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
โครงการเทศบาลตาบล
เพื่อให้เทศบาลตาบลหอ จานวน 14 หมู่บ้าน
หอคาพบประชาชน
คาทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์
เพือ่ การจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 1 แห่ง
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อปท. ให้มี
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสิทธิภาพ
ระดับอาเภอ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000 10,000 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย
75,000
75,000 75,000 รับทราบปัญหา
และความ
ต้องการที่แท้จริง

15,000

50,000

50,000 แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด

15,000

15,000 ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างโปร่งใส

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ กองคลัง
ตามเป้าหมาย
แผนพัฒนาของ
สานักปลัด
เทศบาลตาบลหอคา
ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง
สามารถแก้ไขปัญหา
สานักปลัด
ของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง
ทาให้การจัดซื้อจัดจ้าง สานักปลัด
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใส
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แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ที่
5

6

7

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อสามารถอานวย
จานวน 1 คัน
2,000,000 2,000,000
บริการประชาชน
ความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตตาบล
หอคาได้ยิ่งขึ้น
โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน เพื่อสามารถอานวย
จานวน 1 แห่ง 13,000,000 13,000,000 13,000,000
ความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตตาบล
หอคาได้ยิ่งขึ้น
โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว เพื่อให้การ
จานวน 14
300,000
300,000
300,000
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน เสนอ) ประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้น หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
มีรถบรรทุก 6 สามารถอานวยความ สานักปลัด
ล้อ
สะดวกแก่ประชาชน
จานวน 1 คัน ในเขตตาบลหอคาได้
ยิ่งขึ้น
ได้อาคาร
สามารถอานวยความ กองช่าง
สานักงานใหม่ สะดวกแก่ประชาชน
จานวน 1 หลัง ในเขตตาบลหอคาได้
ยิ่งขึ้น
หอกระจายข่าว เพื่อให้การ
กองช่าง
ใช้งานได้ดีกว่า ประชาสัมพันธ์
เดิม
ข่าวสารต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึน้

75
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
2560
2561
2562
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดจ้างทาสื่อ
วารสาร,รายงาน
100,000 100,000
เทศบาลตาบลหอคา
ประชาสัมพันธ์รูปแบบ กิจการแผ่นพับ,
ต่างๆ
เอกสารบรรยาย
สรุปและสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์
9 โครงการรวมพลังปกป้อง
เพื่อแสดงออกถึงความ จานวน 1 แห่ง
80,000
สถาบันสาคัญของชาติ
จงรักภักดี
10 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ป้ายจานวน 1 ป้าย
250,000
กิจกรรมต่างๆ
ตามแบบเทศบาล
ของเทศบาลตาบลหอคา กาหนด
11 ก่อสร้างสถานีสูบน้าดับเพลิง
เพื่อสามารถระงับเหตุได้ จานวน 1 แห่ง
500,000
อย่างทันท่วงที

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดทาวารสาร
เทศบาลตาบล
หอคา
แสดงถึงความ
จงรักภักดี
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
จานวน 1 ป้าย
มีน้าดับเพลิงได้
อย่างเพียงพอ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

เทศบาลมีวารสาร
ข่าวสารกิจกรรม
ผลงาน ใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แก่สาธารณชน
เพื่อแสดงออกถึงความ สานักปลัด
จงรักภักดี
ได้ประชาสัมพันธ์งาน
กองช่าง
กิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล
สามารถระงับเหตุได้
สานักปลัด
อย่างทันท่วงที

76
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
12 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เพื่อแสดงออกถึงความ
จานวน 1 แห่ง
เกียรติ
จงรักภักดี
13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
จานวน 1 แห่ง
ยางพาราจังหวัดบึงกาฬ
ประชาชนให้เขตพื้นที่
ได้มากขึ้น
14 โครงการติดตั้งกระจกส่องทาง เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุทาง จานวน
และติดตั้งป้ายจราจรตามแยก ถนน
1 โครงการ
ถนนในหมู่บ้าน
15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อให้ภูมิทัศน์ เทศบาล จานวน 1 แห่ง
สานักงาน เทศบาลตาบล
ตาบลหอคา มีความเป็น
หอคา
ระเบียบเรียบร้อย
16 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อเป็นการปรับปรุงและ ทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของ
ซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วน ครุภัณฑ์ต่างๆ
เทศบาลตาบลหอคา
ที่ชารุดให้ใช้การได้
ของเทศบาล
ตามปกติ
ตาบลหอคา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 100,000 100,000 แสดงถึงความ
จงรักภักดี
100,000
ส่งเสริมกลุ่มผู้
ปลูกยางพารา
500,000

200,000

100,000

100,000

500,000

500,000

200,000 เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มาก
ขึ้น
100,000 เพื่อให้สานักงาน
น่าอยู่มากขึ้น
500,000 เพื่อให้ครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินใช้
งานได้ตามปกติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี
ประชาชนมีความรู้เพิ่ม สานักปลัด
มากขึ้น
เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มากขึ้น

กองช่าง

สามารถอานวยความ สานักปลัด
สะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ
ครุภัณฑ์ในส่วนที่ได้รับ สานักปลัด
ความเสียหายพร้อมที่
จะใช้งานได้ตามปกติ

77
แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของโครงการ
17

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและวัสดุ เพื่อให้การบริการ
สานักงาน
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
- ตู้ลาโพงเคลื่อนที่
- เก้าอี้พักคอย
- ไมล์ตั้งโต๊ะ
- ตู้เก็บเอกสาร
- ผ้าเต็นท์
- เครื่องสารองไฟ
- โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอี้
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
- กล้องวีดีโอ
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- ครุภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การทางาน จานวน 1 โครงการ
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

18

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 มีครุภัณฑ์
สานักงานและ
วัสดุสานักงาน

300,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การบริการประชาชน
ที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
และการทางานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด/
กอง
สวัสดิการฯ/
กอง
การศึกษา/
กอง
สาธารณสุข/
กองช่าง

การจัดเก็บภาษีได้ การจัดเก็บภาษีมี
เต็มจานวนและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น
ถูกต้อง

กองคลัง

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการ
เป้าหมาย
ที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิตของ
โครงการ
19 โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู เพื่อเป็นการอานวย
จานวน 1 คัน
ความสะดวกให้แก่
พนักงานฯ ในการ
ติดต่อประสานงาน
20 จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานและวัสดุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม -เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
งานช่าง
งานต่างๆ ในสานักงาน -เครื่องสกัด
และนอกพื้นที่
คอนกรีต
-บุ้งกี๋รถตักหน้าขุด
หลัง
-ครุภัณฑ์และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

70,000

แบบ ผ.01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีรถยนต์ใช้ใน
การติดต่อประสานงาน สานักปลัด
สานักงานเพิ่มขึ้น และการส่งหนังสือ
อีก 1 คัน
มีความรวดเร็วขึ้น
มีครุภัณฑ์งานช่าง ประชาชนได้รับความ
และวัสดุงานช่าง ปลอดภัยมากขึน้
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.03

ส่วนที่ 5 บัญชีแนวทางการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 พัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่ง และระบบ
โลจิสติกส์
1.2 พัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 พัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ
2.2 พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
2.3 พัฒนาด้านการศึกษา
2.4 พัฒนางานด้านการสาธารณสุข
รวม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.2 ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
โครงการ
บาท
8

7,900,000

8

6,550,000

8

9,450,000

24

23,900,000

21
29

12,150,000
20,050,000

22
30

16,800,000
23,350,000

20
28

12,400,000
21,850,000

62
87

41,350,000
65,250,000

12
7
15
15
49

1,014,000
11,510,000
7,909,000
1,020,500
21,453,500

12
4
13
12
41

794,000
11,350,000
7,179,000
920,500
20,243,500

11
3
13
11
38

744,000
11,330,000
7,179,000
870,500
20,123,500

35
14
41
38
128

2,552,000
34,190,000
22,267,000
2,811,500
61,820,500

9
4

645,000
1,644,000

6
2

470,000
134,000

6
1

520,000
84,000

21
7

1,635,000
1,862,000

13

2,285,000

8

7

604,000

28

3,497,000

604,000

แบบ ผ.03
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ส่วนที่ 5 บัญชีแนวทางการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการ
4.1 การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว
4.2 การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม
รวม

ปี 2560
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท

6
12
18

1,550,000
2,880,000
4,430,000

6
12
18

2,400,000
1,130,000
3,530,000

2
5
7

750,000
530,000
1,280,000

14
29
43

4,700,000
4,540,000
9,240,000

3
8
11

300,000
990,000
1,290,000

3
5
8

300,000
570,000
870,000

4
4

470,000
470,000

6
17
23

600,000
2,030,000
2,630,000

8

2,000,000

7

1,990,000

7

1,990,000

22

5,980,000

8

2,000,000

7

1,990,000

7

1,990,000

22

5,980,000

80
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ส่วนที่ 5 บัญชีแนวทางการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการที่ดี
7.1 การพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากร
ท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
7.2 การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รวม
รวมทั้งหมด

ปี 2560
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท
4
18
22
150

680,000
18,050,000
18,730,000
70,238,500

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท
2
15
17
129

230,000
16,920,000
17,150,000
67,737,500

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท
2
11
13
104

230,000
14,550,000
14,780,000
61,097,500

รวม 3 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท
8
44
52
383

1,140,000
49,520,000
50,660,000
199,077,500

แบบ ผ.02

ที่
1

2

3

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดยเทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
15,000,000 15,000,000 15,000,000
ระหว่างตาบล บ้านหอคา
การสัญจรไปมาและ ยาว 4,500 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านชัยบาดาล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลโนนสว่าง
มาตรฐาน
กาหนด)
(ประชาคม ม.1 เสนอ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
6,875,000 6,875,000 6,875,000
ระหว่างตาบล บ้านหนองบัวทอง การสัญจรไปมาและ ยาว 2,750 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านชัยบาดาล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลโนนสว่าง
มาตรฐาน
กาหนด)
(ประชาคม ม.7 เสนอ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
6,875,000 6,875,000 6,875,000
ระหว่างตาบล บ้านสมประสงค์
การสัญจรไปมาและ ยาว 2,750 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านหนองหมู
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลหนองเลิง
มาตรฐาน
กาหนด)
(ประชาคม ม.12 เสนอ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนลาดยาง
-การสัญจรไป
ยาว 4,500 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย
ถนน คสล.
-การสัญจรไป
ยาว 2,750 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย
ถนน คสล.
-การสัญจรไป
ยาว 2,750 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย

81

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
อันดับที่ 1
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
อันดับที่ 2
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
อันดับที่ 3

82
แบบ ผ.02

ที่
4

5

6

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้รับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง
-การสัญจรไป
ระหว่างตาบล บ้านม่วงมีชัย ตาบล การสัญจรไปมาและ ยาว 3,500 เมตร
ยาว 3,500 เมตร มาสะดวก
หอคา ถึง บ้านโนนสง่า ตาบล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ปลอดภัย
หนองเลิง (ประชาคม ม.6 เสนอ) มาตรฐาน
กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านสมประสงค์
ตาบลหอคา ถึง บ้านหนองหมู
ตาบลหนองเลิง (ประชาคม ม.12
เสนอ)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านหนองบัวทอง
ตาบลหอคา ถึง บ้านดอนปอ ตาบล
โนนสว่าง (ประชาคม ม.7 เสนอ)

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 เมตร
10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง
-การสัญจรไป
ยาว 3,500 เมตร
ยาว 3,500 เมตร มาสะดวก
(ตามแบบ ทต.หอคา
ปลอดภัย
กาหนด)

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 เมตร
15,000,000 15,000,000 15,000,000 ถนนลาดยาง
-การสัญจรไป
ยาว 4,500 เมตร
ยาว 4,500 เมตร มาสะดวก
(ตามแบบ ทต.หอคา
ปลอดภัย
กาหนด)

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

83
แบบ ผ.02

ที่
7

8

9

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
17,000,000 17,000,000 17,000,000
ระหว่างตาบล บ้านสมประสงค์
การสัญจรไปมาและ ยาว 5,000 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านสรรเสริญ
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลหนองเลิง (ประชาคม ม.12 มาตรฐาน
กาหนด)
เสนอ)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
15,000,000 15,000,000 15,000,000
ระหว่างตาบล บ้านนาโซ่ ตาบล การสัญจรไปมาและ ยาว 4,500 เมตร
หอคา ถึง บ้านโนนสง่า ตาบล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
หนองเลิง (ประชาคม ม.9 เสนอ) มาตรฐาน
กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านหนองบัวทอง
ตาบลหอคา ถึง บ้านโนนสง่า
ตาบลหนองเลิง (ประชาคม ม.7
เสนอ)

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 4,500 เมตร
(ตามแบบ ทต.หอคา
กาหนด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

ถนนลาดยาง
ยาว 5,000 เมตร

-การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย

ถนนลาดยาง
ยาว 4,500 เมตร

-การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

15,000,000 15,000,000 15,000,000 ถนนลาดยาง
ยาว 4,500 เมตร

การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

84
แบบ ผ.02

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ที่
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
15,000,000 15,000,000 15,000,000
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านสะง้อ ถึง
การสัญจรไปมาและ ยาว 4,500 เมตร
บ้านโนนยาง ถึง หนองตากแดด
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลหอคา (ประชาคม ม.2 เสนอ) มาตรฐาน
กาหนด)
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
15,000,000 15,000,000 15,000,000
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด การสัญจรไปมาและ ยาว 4,500 เมตร
ถึง บ้านหนองเข็ง ตาบลหอคา
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
(ประชาคม ม.3,4 เสนอ)
มาตรฐาน
กาหนด)
12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านเจริญรัตน์
ตาบลหอคา ถึง บ้านโนนสง่า
ตาบลหนองเลิง

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,850 เมตร
(ตามแบบ ทต.หอคา
กาหนด)

9,625,000

9,625,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
ทีข่ อ
ประสาน
ถนนลาดยาง
การสัญจรไปมา ทางหลวง
ยาว 4,500 เมตร สะดวก
ชนบท
ปลอดภัย
อบจ.
บึงกาฬ
ถนนลาดยาง
การสัญจรไปมา ทางหลวง
ยาว 4,500 เมตร สะดวก
ชนบท
ปลอดภัย
อบจ.
บึงกาฬ

9,625,000 ถนน คสล.
การสัญจรไปมา
ยาว 3,850 เมตร สะดวก
ปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

85
แบบ ผ.02
บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ที่
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้รับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 6.00 เมตร
8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ระหว่างตาบล บ้านม่วงมีชัย ตาบล การสัญจรไปมาและ ยาว 3,300 เมตร
ยาว 3,300 เมตร มาสะดวก
หอคา ถึง บ้านโนนสง่า ตาบล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ปลอดภัย
หนองเลิง
มาตรฐาน
กาหนด)

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านหอคา ตาบล
หอคา ถึง บ้านดอนปอ
ตาบลโนนสว่าง

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 เมตร
13,750,000
ยาว 5,500 เมตร
(ตามแบบ ทต.หอคา
กาหนด)

13,750,000 13,750,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ยาว 5,500 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างตาบล บ้านนาโซ่ ตาบล
หอคา ถึง บ้านหนองหมู
ตาบลหนองเลิง

เพื่อความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 4,950 เมตร
(ตามแบบ ทต.หอคา
กาหนด)

12,375,000 12,375,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ยาว 4,950 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย

ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ

12,375,000

86
แบบ ผ.02

ที่
16

17

18

19

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
5,500,000 5,500,000 5,500,000
ระหว่างตาบล บ้านไทยเจริญ
การสัญจรไปมาและ ยาว 2,200 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านชัยบาดาล
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลโนนสว่าง
มาตรฐาน
กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
9,625,000 9,625,000 9,625,000
ระหว่างตาบล บ้านหนองบัวทอง การสัญจรไปมาและ ยาว 3,850 เมตร
ตาบลหอคา ถึง บ้านโนนสง่า
ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.หอคา
ตาบลหนองเลิง (ประชาคม ม.7 มาตรฐาน
กาหนด)
เสนอ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
9,625,000 9,625,000
9,625,000
ระหว่างตาบล บ้านนาโซ่ ตาบล
การสัญจรไปมาและ ยาว 3,850 เมตร
หอคา ถึงบ้านโนนสง่า ตาบลหนอง ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.
เลิง (ประชาคม ม.9 เสนอ)
มาตรฐาน
หอคา กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
13,750,000 13,750,000 13,750,000
ระหว่างตาบล บ้านนาโซ่ ผ่านบ้าน การสัญจรไปมาและ ยาว 5,500 เมตร
โคกสะอาด ตาบลหอคา ไปบ้าน ยกระดับถนนให้ได้ (ตามแบบ ทต.
หนองบัว ตาบลนากั้ง
มาตรฐาน
หอคา กาหนด)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนน คสล.
การสัญจรไป
ยาว 2,200 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย
ถนน คสล.
การสัญจรไป
ยาว 3,850 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย
ถนน คสล.
การสัญจรไป
ยาว 3,850 เมตร มาสะดวก
ปลอดภัย
ถนน คสล.
ยาว 5,500
เมตร

การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่ขอ
ประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
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แบบ ผ.02

ที่
20

21

22

23

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตของ
(KPI)
จะได้รับ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร 13,750,000 13,750,000 13,750,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ระหว่างตาบล บ้านม่วงมีชัย ผ่าน การสัญจรไปมา
ยาว 5,500 เมตร
ยาว 5,500 เมตร มาสะดวก
บ้านหนองแสง ตาบลหอคา ไปบ้าน และยกระดับถนน (ตามแบบ ทต.
ปลอดภัย
หนองบัว ตาบลนากั้ง
ให้ได้มาตรฐาน
หอคา กาหนด)
อาเภอปากคาด
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง การสัญจรไปมา
ยาว 2,200 เมตร
ยาว 2,200 เมตร มาสะดวก
ถึง บ้านโนนยาง ตาบลหอคา
และยกระดับถนน (ตามแบบ ทต.
ปลอดภัย
(ประชาคม หมู่ที่ 5,7 เสนอ)
ให้ได้มาตรฐาน
หอคา กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองเข็ง ถึง การสัญจรไปมา
ยาว 3,850 เมตร
ยาว 3,850 เมตร มาสะดวก
บ้านโคกสะอาด ตาบลหอคา
และยกระดับถนน (ตามแบบ ทต.
ปลอดภัย
(ประชาคม หมู่ที่ 3,4 เสนอ)
ให้ได้มาตรฐาน
หอคา กาหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม เพื่อความสะดวกใน กว้าง 5.00 เมตร
9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล.
การสัญจรไป
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนยาง ถึง การสัญจรไปมา
ยาว 5,500 เมตร
ยาว 5,500 เมตร มาสะดวก
บ้านสะง้อ ตาบลหอคา
และยกระดับถนน (ตามแบบ ทต.
ปลอดภัย
(ประชาคม หมู่ 2,5 เสนอ)
ให้ได้มาตรฐาน
หอคา กาหนด)

หน่วยงานที่
ขอประสาน
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
ทางหลวง
ชนบท
อบจ.
บึงกาฬ
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ที่
24

25

26

27

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 200 เมตร
8,000,000 8,000,000 8,000,000
หมู่ที่ 1 บ้านหอคา ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 500 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองปลาดุก
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 200 เมตร
8,000,000 8,000,000 8,000,000
หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 500 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองตากแดด
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 200 เมตร
8,000,000 8,000,000 8,000,000
หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ ตาบลหอ ได้รับการขุดลอก ยาว 500 เมตร
คา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแก่น เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขุดลอก
กว้าง 200 เมตร
ยาว 500 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 200 เมตร
ยาว 500 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 200 เมตร
ยาว 500 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

89
แบบ ผ.02

ที่
28

29

30

31

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกหนองเครือเขลา เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
ตาบลหอคา (ประชาคม หมู่ที่
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
3,4,5,6,8,9 เสนอ)
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองกุดจับ
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองวังมล
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

90

ที่
32

33

34

35

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกหนองเอียนด่อน เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยหนองเมือก เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 1 บ้านหอคา ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยหนองแสง เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองตะกล้า
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 13 บ้านหอคาเหนือ
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

91
แบบ ผ.02

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ที่
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
(KPI)
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
36 โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน
กว้าง 150 เมตร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
หมู่ที่ 13 บ้านหอคาเหนือ
ได้รับการขุดลอก
ยาว 445 เมตร
กว้าง 150 เมตร
ตาบลหอคา
ประชาชนมีน้าใช้ที่ ลึก 3 เมตร
ยาว 445 เมตร
37 โครงการขุดลอกลาห้วยกุลา หมู่ที่4 เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน
บ้านโคกสะอาด ตาบลหอคา
ได้รบั การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้าใช้ที่
เพียงพอ
38 โครงการขุดลอกลาห้วยซาเม็ก
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14 ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้าใช้ที่
เพียงพอ
39 โครงการขุดลอกลาห้วยหนองเข็ง เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้าใช้ที่
เพียงพอ

กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ลึก 3 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ลึก 3 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร
ลึก 3 เมตร

5,000,000

5,000,000

5,000,000 ขุดลอก
กว้าง 150 เมตร
ยาว 445 เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ที่
40

41

42

43

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกหนองกุดไผ่
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองเข็ง หมู่ที่ 3 เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
บ้านหนองเข็ง ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองหวายนาโพธิ์ เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 13 บ้านหอคาเหนือ
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองสิม หมู่ที่ 4 เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
บ้านโคกสะอาด ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

93

ที่
44

45

46

47

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 4 เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
บ้านโคกสะอาด ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองเบ็นทุ่ง
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยวิชัย
เพือ่ ให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยมะนาว
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ขุดลอก
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร ขึ้น
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก
อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

94

ที่
48

49

50

51

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกสระน้าสาธารณะ เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
ตาบลหอคา
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านนา เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
โซ่ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ ตาบลหอคา ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยหนองขอน เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
หมู่ที่ 1 บ้านหอคา ตาบลหอคา
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกห้วยสีลาเลข
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
ตอนบน บ้านหนองบัวทอง
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
(ประชาคม หมู่ที่ 7 )
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ขุดลอก
สามารถกัก อบจ.บึงกาฬ
กว้าง 150 เมตร เก็บน้าได้มาก กรมทรัพยากร
ยาว 445 เมตร
ขึ้น
ธรรมชาติฯ
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ที่
52

53

54

55

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการขุดลอกลาห้วยหนองแสง เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 8 )
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยลึก
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 9)
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกหนองพรม
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 11)
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ
โครงการขุดลอกลาห้วยยาง
เพื่อให้น้าที่ตื้นเขิน กว้าง 150 เมตร
5,000,000 5,000,000 5,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 12)
ได้รับการขุดลอก ยาว 445 เมตร
และประชาชนมีน้า ลึก 3 เมตร
ใช้ที่เพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ขุดลอก
สามารถกักเก็บ
กว้าง 150 เมตร น้าได้มากขึน้
ยาว 445 เมตร

อบจ.บึงกาฬ
กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อบจ.บึงกาฬ
กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อบจ.บึงกาฬ
กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อบจ.บึงกาฬ
กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ขุดลอก
สามารถกักเก็บ
กว้าง 150 เมตร น้าได้มากขึน้
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
สามารถกักเก็บ
กว้าง 150 เมตร น้าได้มากขึน้
ยาว 445 เมตร
ขุดลอก
สามารถกักเก็บ
กว้าง 150 เมตร น้าได้มากขึน้
ยาว 445 เมตร
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แบบ ผ.02

ที่
56
57
58
59
60

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันหน้าดิน ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ)
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันหน้าดิน ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง) ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันหน้าดิน ยาว 450 เมตร 50,000,000 50,000,000 50,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหอคา
ถล่มและรักษาตลิ่ง
เหนือ)
พัง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันหน้าดิน ยาว 450 เมตร 50,000,000 50,000,000 50,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง) ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง
โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งพัง เพื่อป้องกันหน้าดิน ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000
(ประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหอคา)
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
ขอประสาน

เขื่อนกั้นตลิ่งพัง สามารถป้องกัน
ยาว 900 เมตร หน้าดินไม่ให้
ถล่ม
เขื่อนกั้นตลิ่งพัง สามารถป้องกัน
ยาว 900 เมตร หน้าดินไม่ให้
ถล่ม
เขื่อนกั้นตลิ่งพัง สามารถป้องกัน
ยาว 450 เมตร หน้าดินไม่ให้
ถล่ม
เขื่อนกั้นตลิ่งพัง สามารถป้องกัน
ยาว 450 เมตร หน้าดินไม่ให้
ถล่ม
เขื่อนกั้นตลิ่งพัง สามารถป้องกัน
ยาว 900 เมตร หน้าดินไม่ให้
ถล่ม

โยธาธิการ
และผังเมือง
โยธาธิการ
และผังเมือ’
โยธาธิการ
และผังเมือง
โยธาธิการ
และผังเมือง
โยธาธิการ
และผังเมือง

97
แบบ ผ.02

ที่
61

62
63

64

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว เพื่อให้ประชาชนมี ก่อสร้างระบบ
12,000,000 12,000,000 12,000,000
ดินขนาดใหญ่ จานวน 3 แห่ง
น้าอุปโภคบริโภค ประปาผิวดิน
(ประชาคม หมู่ที่ 5 ,12 ,14 )
อย่างเพียงพอ
ขนาดใหญ่
จานวน 3 แห่ง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เพื่อก่อสร้างอาคาร อาคารศูนย์พัฒนา 4,000,000 4,000,000 4,000,000
เด็กเล็ก (ตามแบบกรมส่งเสริมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก
ปกครองท้องถิ่น)
ที่ได้มาตรฐาน
จานวน 2 ศูนย์
โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้าม เพื่อให้เด็กนักเรียน ก่อสร้าง
10,000,000 10,000,000 10,000,000
ถนน (ประชาคม หมู่ที่ 6 )
ประชาชน มีความ สะพานลอย
ปลอดภัยในการ
จานวน 1 แห่ง
ข้ามถนน
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้าง
10,000,000 10,000,000 10,000,000
เชื่อมเขื่อนกั้นตลิ่งพัง
ทั่วไปที่สัญจรไปมา สะพานลอย
ห้วยวัดเหนือและห้วยตาบอด
มีความสะดวกและ จานวน 1 แห่ง
(ประชาคม หมู่ที่ 13)
รวดเร็วขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประปาผิวดินขนาด ประชาชนมีน้า
ใหญ่
ในการอุปโภค
จานวน 3 แห่ง
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ก่อสร้างอาคารศูนย์ เด็กนักเรียนมี
พัฒนาเด็กเล็ก
อาคารเรียนที่
จานวน 2 ศูนย์
ได้มาตรฐาน
ก่อสร้าง
เด็กและ
สะพานลอย
ประชาชนมี
จานวน 1 แห่ง
ได้รับความ
ปลอดภัย
ก่อสร้าง
ประชาชน
สะพานลอย
ได้รับความ
จานวน 1 แห่ง
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น

หน่วยงานที่
ขอประสาน
งบจังหวัด

งบกรม
ส่งเสริมฯ
โยธาธิการ
และผังเมือง
โยธาธิการ
และผังเมือง
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหอคา ประจาปี (พ.ศ.2560-2562)
โดย เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
ที่
ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการ)
65 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อม
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้าง
10,000,000 10,000,000 10,000,000
ระหว่างอาเภอ จุดหนองบัว-วังด่าน ทั่วไปที่สัญจรไป สะพานลอย
(ประชาคม หมู่ที่ 10)
มามีความสะดวก จานวน 1 แห่ง
และรวดเร็วขึ้น
66 โครงการลงท่อระบายน้าพร้อมบ่อ เพื่อให้การระบาย ลงท่อระบายน้า
10,000,000 10,000,000 10,000,000
พัก เส้นบ้านไทยเจริญมาลงทาง
น้ามีความสะดวก พร้อมบ่อพัก ความ
หลวงแผ่นดิน (ประชาคมหมู่ที่ 11) มากขึ้น
ยาว 2,000 เมตร
67 โครงการปรับปรุงฝายห้วยตาบอด
ตาบลหอคา

เพื่อกักเก็บน้าเพื่อ ปรับปรุงฝายห้วย
การเกษตรไว้ใช้ใน ตาบอด
ฤดูแล้ง
จานวน 1 แห่ง
(ตามแบบ
ทต.หอคากาหนด)
รวม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

887,750,000 887,750,000 887,750,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
ขอประสาน

ก่อสร้าง
สะพานลอย
จานวน 1 แห่ง

ประชาชน กรมทางหลวง
ได้รับความ
ชนบท
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น
ลงท่อระบายน้า ทาให้น้าไหล กรมทางหลวง
ความยาว
ได้สะดวกขึ้น
ชนบท
2,000 เมตร
ปรับปรุงฝาย
จานวน 1 แห่ง

สามารถกัก
เก็บน้าที่
เพียงพอแก่
การเกษตร

อบจ.บึงกาฬ
กรมทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพั ฒ นา ส าหรั บ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นนั้ น ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด
6 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธาน
(ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมี หน้าที่ในการกากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะ
กรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้ว ยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและ
วัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 29 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
จุดมุ่งหมายสาคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนาแผนยุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้
ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จาเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน
แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนาไปสู่การวัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะนามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
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แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี
การติดตาม (Evaluation)
การติดตามนั้น จะทาให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนสามปี
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทาให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี มีการดาเนินการในช่วงใด ตรง
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดตามผลการดาเนินงานดังได้
กล่าวมาแล้ว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators)
เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย
เกณฑ์ที่สาคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน
ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)
เป็นการประเมินความสาเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่นานโยบาย
ไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการดาเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอและมีกาหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดาเนินงานประจาปีสัมฤทธิผลรวมถึง
การดาเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
1.1 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของ
สมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic)
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร
(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกาลังคน ระดับการบริการต่อ
หน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน
(Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร
การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม
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2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การเข้าถึง เน้นความสาคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้
ได้รับบริการสาธารณะ
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล
ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม
(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม
3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของ
การให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ
(3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่าเสมอต่อ
ภารกิจนั้นหรือไม่
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว
ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง
4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ
(1) พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก
วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญเพื่อให้หลักประกันว่า
ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน
5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 4 ประการ คือ
(1) การกาหนดประเด็นปัญหา การกาหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ
และมีการพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ
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(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบ และมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความสาคัญ
และการกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา
6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพการปฏิบัติงาน
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน
ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน
7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประการ คือ
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ดาเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้าหลากทาให้เกิดปัญหาน้าท่วมใหญ่
(2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูบูรณะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดาเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย และผลกระทบในการดาเนินงาน
ในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สาหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมการดาเนินงานของหน่วยงาน
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล
เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard Criteria)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย
2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุม่ เป้าหมาย
7. ผลเสียหายต่อสังคม








ตัวชี้วัด
(Indicators)
ผลผลิต
ผลลัพธ์
การเข้าถึง
การจัดสรรทรัพยากร
การกระจายผลประโยชน์
ความเสมอภาค

 สมรรถนะของหน่วยงาน
 ความทั่วถึงและเพียงพอ
 ความถี่ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพการให้บริการ
 พันธกิจต่อสังคม
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
 การให้หลักประกันความเสี่ยง
 การยอมรับข้อผิดพลาด
 การกาหนดประเด็นปัญหา
 การรับฟังความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
 ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ/คัดค้าน
 ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ)
 ต้นทุนทางสังคม

กรอบตัวแปร
(Attributes)
- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ
- พื้นที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม
เป้าหมายที่รับบริการ
- จานวนครั้งในการให้บริการ
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนาเข้า
- การจัดลาดับความสาคัญ
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ
- ระดับการมีส่วนร่วม
- การปรึกษาหารือ
- การสารวจความต้องการ

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ
- ความคาดหวัง
- ผลสะท้อนกลับ
- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- ค่าเสียโอกาส
- ความขัดแย้งทางสังคม
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ
การประเมินผลโครงการจ าเป็ นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกาหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สาคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกัน คือ
1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดาเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กาหนดตามแผน การประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคาถามว่า การดาเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้ าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จานวนแหล่งน้าขนาดย่อยเพื่อ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กาหนด
(2) จานวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจาเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก
กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของ
โครงการ (Phase)
(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่ ง
ครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพัทธ์กับเวลา ในรูปของคน – วัน (Man – day) หรือ คน
เดือน (Man – month)
(4)ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีก
เท่าใดจึงจะครบกาหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ด้านเวลาและเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม
2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดาเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไป
ในการดาเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ
(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของ
หน่วยงานเทศบาลตาบลหอคา สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต
(2) ผลิตภาพต่อกาลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ ถึงประสิทธิภาพแล้วการดาเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการดาเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกาลังคนที่เหมาะสมในการดาเนินกิจกรรม และ
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย
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(3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จานวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จานวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส
(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นในการดาเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม
3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จาก
การดาเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ
คือ
(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม
(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วั ดความสาเร็จโดยให้ความสาคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสาเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จานวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล
(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้ าหมายที่พึงพอใจกับ บริ การของรัฐ สัดส่ วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติห น้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ
(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)
เป็ น การพิจ ารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สั งคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่ มเป้ าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็ น อยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุ ขอนามัย สภาพแวดล้ อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดารงชีพ
(2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง
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โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ
(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จานวนเกษตรกรที่ทาการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่
5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กาหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจาเป็นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคาถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่
ใช้ในการดาเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจานวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา
(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ นามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการดาเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก
(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คาร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดาเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดาเนิน
โครงการซึ่งจะเป็ นตัว ชี้ความสอดคล้องในการดาเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย
6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดาเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จานวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
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เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน
จานวน และขนาดกองทุนดาเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ
(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดาเนินโครงการ
(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดาเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสาเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจานวนประชากรเป้าหมาย การขยายกาลังผลิตของโครงการ
เดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และ
การยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ
7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)
เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity)โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ
จากการดาเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ
(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญทุกกลุ่มย่อย
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตาแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิ กจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ
(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสาคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความสาคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดาเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความ
เท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี
(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรั พยากรธรรมชาติ การจั ดหาพลั งงาน โครงการพัฒ นาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่ อให้ เกิ ดผลกระทบด้ าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคานึ งถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการ
ดาเนินโครงการในปัจจุบัน
8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เป็นเกณฑ์ที่สาคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันวา การดาเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สาคัญ 3 ประการ คือ
(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดาเนิน
โครงการ โดยเป็ น การวั ด และประเมิ น เปรี ยบเที ยบผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งกั บการศึ กษาผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม
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(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทาโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดาเนินโครงการ
(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดาเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดาเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดาเนินชีวติ ที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร
ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม
เกณฑ์ แ ละตั ว ชี้ วั ดดั ง กล่ า วข้ า งต้ นสามารถใช้ เป็ น เครื่ องมื อในการประเมิ นผลโครงการ ซึ่ ง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสาเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้ านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จาเป็นต้องนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกาหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัด
รวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป
**********************************************************

