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บทน า 
  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  การพัฒนาการอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้น   ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมี
การทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
 4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดท า
งบประมาณประจ าปี 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจ าปี  
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    ประกอบด้วย  7  ขั้นตอน 
 

 ขั้นตอนที่  1 การเตรียมการจัดท าแผน 
1. ประชุมแต่ละส่วนในองค์กรเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์   ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนา

สามปี  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2562  โดยผ่านปลัดเทศบาล
ต าบลหอค า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
 2.  ส่วนที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลหอค า  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา หน่วยงานในองค์กรและประชาคม 
 

 ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และข้อมูลปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/
อ าเภอ  และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า  จัดการประชุมร่วมกับประชาคมต าบล และส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 3.  จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี 
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 ขั้นตอนที่  3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า  ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้หลัก  SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
  1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  4. การตัดสินเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 

 ขั้นตอนที่  4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   
โดยคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี  โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

 ขั้นตอนที่  5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า  คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ ์ งบประมาณ  ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

 ขั้นตอนที่  6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า  จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
ประกอบด้วย  7  ส่วน 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า  จัดเวทีประชาคม 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค าน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหอค าเพ่ือพิจารณา 
 

 ขั้นตอนที่  7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหอค าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 2. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และน าไปปฏิบัติ 
และแจ้งสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (Advantages of Planning) 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือช่วยให้เทศบาลต าบลหอค า  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปน็
อุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้มีการตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากร  การบริหารของเทศบาลต าบล
หอค า  อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะสูงสุดให้แก่ประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1.  บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives)  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทาง เพ่ือให้
องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดให้  การก าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดมีความแจ่มชัด ก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี 
 2.  ประหยัด  (Economical Operation)   การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้
องค์กรบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการให้งานในฝ่ายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ด าเนินมีความต่อเนื่องกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆ ที่ท าซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรต่างๆ  อย่างคุ้มค่านับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี  ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร  
 3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง
เพราะการวางแผน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการว่างแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมา
จากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแล้ว ท าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทาง
พิจารณาป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นไว้แล้ว 
 4.  เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basics of control) การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก าหนดหน้าที่ควบคุมขึ้น  
ทั้งนี้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการคู่กันอาศัยซึ่งกันและกัน 
กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก าหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่การควบคุม 
 5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)  การ
วางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์
ทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝ่ายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท างานด้านการวางแผนท าให้
เกิดความคิดใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น ามาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ระหว่างคณะผู้บริหาร 

 6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง
ร่วมใจในการท างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วย เพราะเขารู้อย่างชัดเจน
ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีส าหรับ
ผู้บริหารในอนาคต 

 7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive strength)  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพท าให้องค์กรมี
การแข่งขันกันมากกว่าองค์กร ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนหรือมี
การวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการท างาน เปลี่ยนแปลง
วิธีการท างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
 8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การวางแผนได้สร้างความมั่นใจ เรื่องเอกภาพที่
จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกันมีการจัดประสานงานใน
ฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อนในงานแต่ละฝ่ายขององค์กร 
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง   
   เทศบาลต าบลหอค า  ตั้งอยู่บ้านหอค า  หมู่ 1  ต าบลหอค า   อ าเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ    
ถนนทางหลวงแผ่นดิน   สายบึงกาฬ - หนองคาย    มีระยะห่างจากอ าเภอเมืองบึงกาฬ  26  กิโลเมตร เนื้อที่                 
โดยประมาณ  จ านวน   40.04  ตารางกิโลเมตร หรือ  จ านวน  25,033 ไร่ 
 
1.2 ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป    ต าบลหอค าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีแม่น้ าโขงไหลผ่านหลายหมู่บ้าน   
มีหนองน้ าธรรมชาติส าคัญเหมาะแก่การเกษตร     ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามถนนหลวงสาย 
หนองคาย – นครพนม  และแนวยาวตามล าแม่น้ าโขง 
 ทิศเหนือ       จด    แม่น้ าโขง สปป.ลาว 
 ทิศใต้           จด    ทต.โนนสว่าง , ทต.หนองเลิง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันออก       จด    เทศบาลต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศตะวันตก         จด    อบต.นากั้ง , อบต.ปากคาด  อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
1.3  จ านวนหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน   14  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1-14 
 จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน    -    หมู่    ได้แก่หมู่ที่     - 
 
1.4  ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 
              -   จ านวนเทศบาล           -           แห่ง 
           -   จ านวนสุขาภิบาล         -           แห่ง 
 
 
1.5  ประชากร   ข้อมูล  ณ  พฤษภาคม  2559 
 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 หอค า 423 473 896 293 
2 สะง้อ 317 287 604 210 
3 หนองเข็ง 229 221 450 147 
4 โคกสะอาด 450 474 924 243 
5 โนนยาง 334 316 650 158 
6 ม่วงมีชัย 284 308 592 178 
7 หนองบัวทอง 245 244 489 145 
8 หนองแสง 55 46 101 30 
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 มีความหนาแน่นเฉลี่ย  180.00  คน / ตารางกิโลเมตร   
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
     2.1 อาชีพ  

 อาชีพหลัก คือ  ยางพารา การท านา  การค้าขาย  กรรมกร  และข้าราชการ 
 อาชีพรอง คือ การปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป การท านาปรัง การเลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ 
 อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเย็บจักร,ท าขนม,ข้าวซ้อมมือ,ลูกหย,ีทอผ้า,จักรสาน 

    2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลต าบลหอค า คือ 
 ธนาคาร             1         แห่ง 
  โรงแรม                   3         แห่ง 
  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ              2         แห่ง 
  โรงงานอุตสาหกรรม         -          แห่ง 
   โรงสี                  13         แห่ง 

 
3.  สภาพทางสังคม 
     3.1 การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา                           6         แห่ง    (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน         4         แห่ง 
 หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน             14        แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชน                             2        แห่ง 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล    1        แห่ง 

    3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
 วัด / ส านักสงฆ์                                16         แห่ง 

    3.3  การสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  (รพ.สต.)     2         แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ                   100       แห่ง 
  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน 

 
  

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

9 นาโซ่ 201 192 393 114 
10 วังด่าน 132 127 259 80 
11 ไทยเจริญ 250 262 512 168 
12 สมประสงค์ 120 114 234 91 
13 หอค าเหนือ 199 191 390 105 
14 เจริญรัตน์ 375 350 725 197 

รวม 3,614 3,605 7,219 2,159 
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 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 สถานีต ารวจภูธรหอค า                           1        แห่ง 
 
 

4.   การบริการพื้นฐาน 
 4.1  การคมนาคม   การติดต่อคมนาคมกับทางราชการมีความสะดวกทุกหมู่บ้าน   เพราะพ้ืนที่ 
หมู่บ้านติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน  สายหนองคาย-นครพนม   

 มีลาดยาง   7  สาย   ยาว   27  กิโลเมตร 
 มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   33  สาย   ยาว   126  กิโลเมตร 
 ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง 

    4.2 การโทรคมนาคม 
  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบล               1      แห่ง 
 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               34     แห่ง 
 เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ             34     เครื่อง 
 เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน  34  เครื่อง 

           4.3 การไฟฟ้า 
 จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       2,159         ครัวเรือน  
 จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้          -           ครัวเรือน 

 4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ล าน้ า,ล าห้วย            20      สาย 
 บึง,หนองอ่ืน ๆ           33      แห่ง 

 4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 ฝาย                              8      แห่ง 
 บ่อน้ าตื้น                       80     แห่ง 
 บ่อโยก                         59     แห่ง 
 ถังเก็บน้ า                       17     แห่ง 
 บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา      1     แห่ง 

           4.6  การสูบน้ าด้วยไฟฟ้า                     1     แห่ง 
5.     ข้อมูลอ่ืน ๆ 
           5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
 - มีพ้ืนที่ป่าสาธารณะและหนองน้ าธรรมชาติ เช่น หนองกุดเป่ง หนองปลาดุก หนองบัวทอง หนองเครอื 
เขา  หนองเบ็นใหญ่  เป็นต้น 
 

 5.2 มวลชนจัดตั้ง 
 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต าบลหอค า  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     หมู่ที ่1,2,4,11,13  (5 กลุ่ม) 
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6.    ศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า   
  6.1 คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลหอค า   5  คน 

 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท   -    คน         
     ปริญญาตรี   -    คน 
     อนุปริญญา   2    คน 
     มัธยมศึกษา   2    คน 
     ประถมศึกษา      1    คน 
 6.2  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหอค า    12    คน 

 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี   2    คน 
     อนุปริญญา   2    คน 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)    1    คน   
     มัธยมศึกษา   5    คน 
     ประถมศึกษา       2    คน 
 6.3  พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง    จ านวน  59    คน  ประกอบด้วย 
 

ส่วน/ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

การศึกษา รวม 
(คน) สูงกว่า ป.ตรี ป.ตรี อนุปริญญา/

อาชีวศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

ส านักปลัด 
 - 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/ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

การศึกษา รวม 
(คน) สูงกว่า ป.ตรี ป.ตรี อนุปริญญา/

อาชีวศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

กองการศึกษา  
สังคมและวัฒนธรรม        
- พนักงานเทศบาล 
- ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก 
- ลูกจ้างทั่วไป 

 
 

1 
13 
5 
1 

 
 
1 
- 
1 
- 

 
 
- 
6 
4 
- 

 
 
- 
1 
- 
1 

 
 
- 
6 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
1 
13 
5 
1 

กองสวัสดิการและสังคม   
- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจ้างภารกิจ 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
1 
1 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1 
1 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
- พนักงานเทศบาล 
- ลูกจ้างภารกิจ 
- ลูกจ้างทั่วไป 

 
 

1 
2 
1 

 
 
- 
- 
- 

 
 
1 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
2 
1 

 
 
1 
2 
1 

รวม 59 4 34 8 9 4 
 

59 

 
 
6.4  งบประมาณของเทศบาลต าบลหอค า 

 ประจ าปีงบประมาณ  2559                     36,010,000  บาท  แยกเป็น 
 รายได้ที่จัดเก็บ         2,811,900      บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   15,698,100  บาท 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   17,500,000  บาท 
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
2.1 การสรุปการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหอค าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความต่อเนื่องในบางกิจกรรม 
การพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  และเป็นการเสริมสร้าง ให้ชุมชนเข้า
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สร้างจิตส านึก  ความผูกพัน  ในการรักบ้านเกิดอีกทางหนึ่ง   และการเข้ามี
ส่วนร่วมของชุมชนยังก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความคิด  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ค่านิยมในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 การวิเคราะห์  SWOT  Analysis  ของเทศบาลต าบลหอค า 
 พิจารณาจากปัจจัยภายใน  ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ  การก ากับ
ดูแล  เป็นต้น 
 2. ด้านระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน  และข้อราชการต่างๆ  
 3. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ   พฤติกรรม  เป็นต้น 
 4. งบประมาณและการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เหนือข้ึนไป 
 5. ระบบฐานข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ 
 6. การประสานงาน  การอ านวยการ  การร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ  
 7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเทศบาลต าบลหอค า  ได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง ( Strength  =  S ) 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และความสามารถด้านการบริหาร พร้อมมีประสบการณ์ทางด้านการเมือง   
 2. นโยบายคณะผู้บริหารเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
 3. สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลหอค า 
 4. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลยึดหลักกฎหมาย   ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 5. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 6. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  ทั้งผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ 
 7. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจในบางเรื่องแก่สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัว 
ในการปฏิบัติงาน 
 8. มีการก าหนดแผนงาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ที่ก าหนดไว้ 
 9. การจัดเก็บรายได้และการขยายตัวของฐานภาษีและการเพ่ิมอัตราภาษีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 10. มีการก าหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอัตราก าลังโดยจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 11. พนักงานเทศบาลต าบลหอค ามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
 12. พนักงานเทศบาลมีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  หากมีข้อราชการหรืองาน
ส าคัญๆ 
 13. การที่บึงกาฬได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด ท าให้ต าบลหอค าซึ่งเป็นต าบลหน้าด่านของอ าเภอเมืองบึงกาฬ
พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  
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 จุดอ่อน (Weaknesses = W ) 
 1. นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารจึงเกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการในบาง
กิจกรรม   
 2. งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวนน้อย 
 3. ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการ ในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล ท าให้มี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเวลา 
 4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมยังขาดความร่วมมือที่ดี  
 พิจารณาจากปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 
 1. ด้านการเมืองระดับประเทศ   ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในพ้ืนที่  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  รายได้  รายจ่าย  
การออม  การเงินการคลังของท้องถิ่น  
 3. ด้านสังคม 
 4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย  
 5. เทคโนโลย ี
จากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของเทศบาลต าบลหอค า ได้ดังนี้ 
 โอกาส ( Opportunity = O ) 

 1. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ปลูกยางพารา จึงมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอแก่การด ารงชีพ 
 3. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลต าบลหอค า ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
  

 อุปสรรค ( Threat =   T ) 

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมีอัตราน้อย 
 2. มีคนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เทศบาลต าบลหอค าจัดขึ้น 
 3. ปัญหาด้านเยาวชน  การศึกษา ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 4. การผลิตสินค้า OTOP ขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 5. การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพขาดความต่อเนื่อง 
 6. การทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ  
 7. กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอสม่ าเสมอ การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
 8. ด้านการเมืองระดับประเทศ ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ยังมกีารแบ่งฝ่าย  
 9. ยาเสพติดยังมีการระบาดอยู่ ขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างจริงจัง ในระดับผู้ปฏิบัติ/ผู้ปกครอง 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 
  การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า  พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561  เฉพาะโครงการ
ที่ปรากฏใน ปี พ.ศ. 2559  นั้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2559 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 (1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2561  เฉพาะโครงการที่
ปรากฏใน  ปี พ.ศ. 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น  199  โครงการ 

 (2) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น  99  โครงการ 
เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2561  เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏใน  ปี พ.ศ. 2559 แล้ว   คิดเป็นร้อยละ  49.75 

 (3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า  พ.ศ. 2559  ถึง พ.ศ. 2561  เฉพาะโครงการที่
ปรากฏใน  ปี พ.ศ. 2559  ที่ไม่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ. 2559   มีจ านวนทั้งสิ้น  100  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  50.26 

 

2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ปีงบประมาณ 2559 นี้ ทางเทศบาลต าบลหอค าได้ด าเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  
โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน  63 โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  25 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  39.69 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  5,508,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.30  ของ
งบประมาณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน  44  โครงการ  ไดด้ าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  72,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.20  ของ
งบประมาณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน  14  โครงการ  ไดด้ าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  12  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 85.72  ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  780,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.17  ของ
งบประมาณ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน   16  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  5,464,600  บาท  คิดเป็นร้อยละ  15.18   ของ
งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน   11  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน   4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 36.37 ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  130,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.37 ของ
งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน  8  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 33.33  ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  1,286,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.58  ของ
งบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจ าปี 
พ.ศ. 2559  จ านวน  43  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  42  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 97.68  ของ
โครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7 และจ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการ  7,208,860  บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.02  ของ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



15 
 

ส่วนที่  3 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vission) 
“    เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมงามตา  ส่งเสริมการศึกษา 

พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน   ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1)  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2)  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4)  ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม 
5) พัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา

ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 

      และระบบโลจิสติกส์ 
1.2  แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค และด้าน         

สาธารณูปการ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ    
ชีวิต 

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 แนวทางการพัฒนา 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ    
ชีวิต 

      - ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อม  
        เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการปรับปรุง หลักสูตร 
        การสอนภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการฟังและ  
        การพูด และพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มี  
        คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน 
2.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสุข 
      - ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข 
      - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ใน
บริการ 
       -พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข ให้เข้าถึง และ  
       ครอบคลุม 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2  ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการ 

4.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
      - สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
      - ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี 
      - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
      - ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน 
4.2 แนวทางการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
      - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
      - ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการ 
        ท่องเที่ยว ให้มีความยั่งยืน และเกิดมูลค่าเพ่ิม 
      - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วน  
        ให้มีความเข้าใจ ในด้านการใช้บริการและด้านภาษี 
4.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ 
      - การพัฒนาด้านสถานที่ 
      - การใช้จ่ายงบประมาณ 
      - การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ      
     การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า 
5.2 การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต   
      ประเพณ ี
6.2  การอนุรักษ์ ท านุบ ารุงรักษาโบราณสถาน    
      โบราณวัตถุในพื้นที่ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี 7.1  การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากร      
      ให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
7.2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด  (vision)  บึงกาฬ 

“สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมัง่คั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดบงึกาฬ  (Strategies  Issues) 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 2.  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 3.  พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 4.  รักษาความสงบ ความมั่นคง พัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบงึกาฬ 
 วิสัยทัศน์ของ อปท. ในเขตจังหวัด (Vision) บึงกาฬ 

“ท้องถิ่นน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 
5. การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
8. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลต าบลหอค า 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ด้านถนน   
       1. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างต าบลสู่ต าบล 
       2. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสู่พ้ืนที่การเกษตรในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
       3. ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 1.2  ด้านน้ าอุปโภคบริโภค 
       1. ปรับปรุงแหล่งน้ า เช่น ขุดลอกแหล่งน้ าและท าฝายกั้นน้ าธรรมชาติ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
       2. ปรับปรุงคลองส่งน้ าที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้ าปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตามความเหมาะสม 
       3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหอค า  ได้มีน้ าที่สะอาดในการอุปโภค   
                    และบรโิภคอย่างเพียงพอ 
 1.3  ด้านไฟฟ้า 
       1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
       2. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน 
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2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 
  1. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน  โดยการจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให้ความรู้ เพ่ือให้กลุ่มต่างๆได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
  2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง 
  3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนต าบลหอค า 
 
3. การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์ 
  1. ร่วมกับชุมชนรักษาที่ส่าธารณะประโยชน์ 
  2. ส่งเสริมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 3.2 ด้านการพักผ่อน 
  1. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
  2. จัดให้มีสวนสุขภาพในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสม 
 
4. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4.1 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 
  1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามความเหมาะสม 
  2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 4.2 ด้านเยาวชน 
  1. สนับสนุนให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาและศูนย์กีฬาต าบลเพ่ือการออกก าลังกายของเยาวชน และ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจ าปีของต าบลหอค า 
 4.3  ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
  1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตต าบลหอค า 
 4.4  ด้านการศึกษา 
  1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นก าลังของ
ชาติต่อไป และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหอค า 
  3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เขาได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม
ต่อไป 
 4.5  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบลและงานอ่ืนๆ 
  2. รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลหอค า และเสนอแนะปัญหาหรือ 
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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5. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย 
 1. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่างๆ 
 2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 3. จัดให้มีฌาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกก าลังกายและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพื่อบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
6. การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลต าบลหอค า 
 1. การบริหารงานในเทศบาลต าบลหอค าจะยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหอค าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลหอค า บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส 
เพ่ือให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา 
 4. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลต าบลหอค า มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงานเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 5. สร้างที่ท าการเทศบาลและขยายองค์กรเพ่ือรองรับการบริการประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน 
 
7. การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)   ต ารวจบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
สู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในหมู่บ้าน  
-ก่อสร้างถนน คสล.  
 เส้นนาทามแข้-โนนเปลือย 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 
 

-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) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

 
 
ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4–6 เมตร   
ยาว  600  เมตร 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4–6 เมตร   
ยาว  200  เมตร 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
500,000 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
300,000 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
500,000 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 

1. การสัญจรไปมา 
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่3  
บ้านหนองเข็ง  
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล.  
 ในหมู่บ้าน  หมู่ที ่4  
 บ้านโคกสะอาด 
(ประชาคม  หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. เข้าเมรุ 
บ้านโนนยาง หมู่ที ่5  
(ประชาคม  หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.                   
กว้าง  4-6 เมตร  
ยาว  600  เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล.                   
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว  800  เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร   
ยาว  200  เมตร 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
700,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 

1. การสัญจรไปมา 
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล.  
ริมทางหลวงแผ่นดิน  
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นน้ าประปาหมู่บ้าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล.  
 ริมทางหลวง (ทิศใต้) 
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. เส้น   
บ้านหนองบัวทอง- บ้านไทย
เจริญ 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  38  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  200  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  600  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  400  เมตร 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 

 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นายสุริยะ (ริมทางหลวง) 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 
 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
ริมทางหลวง 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน  คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่8 บ้านหนอง
แสง(ประชาคม หมู่ที่ 8 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 9 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  400  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร   
ยาว  300  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 300  เมตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 



22 
 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. เส้นไป
บ่อขยะ  (ประชาคม หมู่ที่ 9 
เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล.  ใน
หมู่บ้าน หมูท่ี ่10 บ้านวังด่าน  
(ประชาคม  หมู่ที่ 10 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางกาญจนา 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 400  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5-6 เมตร  
ยาว 600  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 400  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 300  เมตร 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านสมประสงค์  
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน  คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่13  
บ้านหอค าเหนือ 
(ประชาคม หมู่ที่ 13 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 14  
บ้านเจริญรัตน์ 
(ประชาคม หมู่ที่ 14 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 600  เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 600  เมตร 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ 
หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย  
 
 
-ก่อสร้างถนน  คสล. สู่เมรุ 
บ้านสะง้อ  หมู่ที ่2  
 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ 
บ้านหอค า หมู่ที่ 1  
 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ   
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่  14 
 
 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 200  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 

200,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ 
หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ  
  
 
-ก่อสร้างถนน  คสล. สู่เมรุ 
บ้านสมประสงค์  หมู่ที ่12  
  
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ 
บ้านหนองเข็ง  หมู่ที่ 3  
 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ   
บ้านวังด่าน หมู่ที่ 10  
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 200  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ 
หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่  
 
 
-ก่อสร้างถนน  คสล. สู่เมรุ 
บ้านหนองบัวทอง  หมู่ที ่7  
  
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่เมรุ   
บ้านโนนยาง หมูท่ี่ 5  
 
 
-ก่อสร้าง ถนน คสล. เส้นไป
ประปาบ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 200  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6 เมตร  
ยาว 100 เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 100  เมตร 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการขยายถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 4,14 
เสนอ) 

เพ่ือขยายถนนให้
กว้างขึ้นและการ
สัญจรไปมาสะดวก
ขึ้น 

ขยายถนน คสล. 
กว้าง 1–2  เมตร 
 

300,000 
 

  ขยายถนน  
คสล. กว้างขึ้น 
จ านวน 2 เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
เชื่อมระหว่างต าบล  
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7  
ต.หอค า ถึง บ้านชัยบาดาล  
หมู่ที ่2 ต.โนนสว่าง 
 

-บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14  
ต าบลหอค า ถึงบ้านโนนสง่า 
หมู่ที ่12 ต าบลหนองเลิง 
 

 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5  เมตร   
ยาว 8,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 

  200,000 
 
 
 
 
 

600,000 
 

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 -ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านม่วงมีชัย 
หมู่ที่ 6 ต าบลหอค า ถึง 
บ้านโนนสง่า  
หมู่ที ่12 ต าบลหนองเลิง 
 
-บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 
ต าบลหอค า ถึง บ้านโนน
สง่า หมู่ที ่12  ต าบลหนอง
เลิง 
 
-บ้านหอค า หมู่ที ่1 ต าบล 
หอค า ถึง บ้านดอนปอ  
หมู่ที ่5 ต าบลโนนสว่าง 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5  เมตร   
ยาว 8,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว 3,500 เมตร  
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร   
ยาว 5,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

400,000 
 

600,000 ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึน้  
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 -ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านนาโซ่หมู่ที่ 9 
ต าบลหอค า ถึง บ้านหนองหมู 
หมู่ที ่5 ต าบลหนองเลิง 
 
-บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบล
หอค า ถึง บ้านชัยบาดาล  
หมู่ที ่2 ต าบลโนนสว่าง 
 
 
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที ่7 
ต าบลหอค า ถึง บ้านโนนสง่า 
หมู่ที ่12  ต าบลหนองเลิง 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,500  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 6,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 

  
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 

500,000 
 
 

400,000 ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 -ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านสมประสงค์ 
หมู่ที ่12 ต าบลหอค า ถึง บ้าน
ห้วยก้านเหลือง  ต าบลปากคาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบาย
น้ า 

 
 

300,000 
 
 

 ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
เส้นบ้านนาโซ่ –บ่อขยะ-  
บ้านโคกสะอาด 
(ประชาคม หมู่ที่ 4,9 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบาย
น้ า 

300,000 
 

200,000 
 

100,000 ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ภายในต าบลหอค า พร้อมลงท่อ
ระบายน้ า  
(ประชาคม 14 หมู่บ้านเสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบล  
จ านวน 14 หมู่บ้าน  

1,400,000 1,400,000 
 

1,400,000 
 

ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 14 เส้น 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่
พ้ืนที่ทางการเกษตร  
เส้นทางลงสะพาน- โนนยาง  
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 
-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น   
ชลประทาน-หนองเครือเขา 
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 
 

 
-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น  
 บ้านโนนยาง-บ้านสะง้อ 
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 
-ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ห้วยศิลาเลข 
(ประชาคม หมู่ที่ 7) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

300,000 
 
 

ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 
ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่กัน
สะดวกขึ้น 
2.การขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร ทางไปหนองเครือ
เขา (ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นหนอง
ปลาดุก 
(ประชาคม หมู่ที ่2 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
ตากแดด –โนนยาง  
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง สายหนอง
กุมกาม และสายหนองกุดจับ  
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ) 
 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
  
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง  5 เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 
 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  5,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
จ านวน 2 สาย 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 

200,000 
 
 

ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 2 เส้น 
 

1. การเดินทางไป
มาสะดวกขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตรได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนนลูกรังสาย   
วัดป่าวังน้ าเย็น-หนองเข็ง  
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร 
(ประชาคม หมู่ที่ 6,12 เสนอ) 

 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 
จ านวน 1 สาย 
 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 
จ านวน 2 สาย 

  300,000 
 
 
 
 

600,000 

ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 2 เส้น 

1. การเดินทางไปมา
สะดวกขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซถนนลาดยาง
ระหว่างต าบล  
สายสมประสงค์ - หนองหมู
(ประชาคม หมู่ที่  12 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน   

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
จ านวน  1  สาย 

 600,000  ยกระดับมาตรฐาน 
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 
 

การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่
พ้ืนที่ทางการเกษตร 
(ประชาคม หมู่ที่ 4,6,14 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน   

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
จ านวน 3 สาย 

700,000 300,000 300,000 ยกระดับมาตรฐาน 
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 3 เส้น 
 

การสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน   
(ประชาคม หมู่ที่ 5,8,12,14 
เสนอ) 

เพ่ือให้ศาลา
ประชาคมได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน  4  แห่ง 400,000 200,000 200,000 ต่อเติมศาลา
ประชาคม 
จ านวน 4 หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน     

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. ภายในต าบลหอค า  
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
ในฤดูฝนมีความ
สะดวกมากข้ึนน้ าไม่
ท่วมถนนไม่เสียหาย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
คสล. ยาว 1,000 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 
 
 

2,000,000 รางระบายน้ าเพ่ิม  
จ านวน 14 เส้น 

เพ่ือให้ระบายน้ า
ได้สะดวกและน้ า
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในต าบลหอค า         
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีความสะดวกมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ยาว 140 เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 ท่อระบายน้ าเพิ่ม 
จ านวน 14 เส้น 

เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

4 โครงการลงท่อลอดในเขต
ต าบลหอค า 
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
ไหลสะดวก 
 

ลงท่อลอด ในเขต
ต าบลหอค า   
จ านวน 14 แห่ง 
 

500,000 500,000 500,000 การระบายน้ าไหล
สะดวกขึ้น 
จ านวน 14  แห่ง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกการสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



36 
 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยม คสล. (ประชาคม หมู่
ที่ 3,9,10,13 เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
ไหลสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จ านวน 4 แห่ง 
ม.3 (4 จุด) ม.9 (3 จุด) 
ม. 10 (3 จุด) ม.13 

700,000 700,000 700,000 การระบายน้ าไหล
สะดวกขึ้น 
จ านวน 4  แห่ง 

ท าให้น้ าไหลสะดวก
การสัญจรไปมา
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์ 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน 

จ านวน 14 แห่ง  1,400,000  ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ เพ่ิม
จ านวน 14 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างเมรุ  และปรับปรุง
บริเวณฌาปนสถาน 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ถูสุขลักษณะ
ไม่ก่อมลพิษ 
 

จ านวน  14  แห่ง   1,000,000 ปรับปรุงบริเวณ 
ฌาปนสถาน  
จ านวน 14  แห่ง 

การจัดงาน
ฌาปนกิจศพเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

8 โครงการประชุมจัดท าผัง
ชุมชนและการโยธาและ 
ผังเมือง   
(สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ เสนอ) 
 

เพ่ือให้ชุมชนพัฒนา
อย่างมีระเบียบ ถูก
สุขลักษณะ 
สอดคล้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การโยธาและผังเมือง 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 
 

100,000 
 
 

 
 

 ชุมชนมีระเบียบ
วินัยเพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนพัฒนาอย่างมี
ระเบียบถูก
สุขลักษณะ 
สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สนง.โยธาธิ
การและผัง
เมือง 
จงัหวัด 
บึงกาฬ  

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการก่อสร้างประตู 
ปิด-เปิดน้ า  
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าและการ
ระบายน้ าใช้ได้อย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน  1  แห่ง   200,000 มีประตูเปิด-ปิด
น้ า เพิ่มข้ึน  
จ านวน 1 แห่ง 

สามารถกักเก็บน้ าที่
เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกกั้นแนวเขต
หนองกุดจับ  
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ) 

เพ่ือป้องกันไฟไหม้เขต
หนองสาธารณะ 

จ านวน  1  แห่ง  200,000  เพ่ือป้องกัน 
ไฟไหม้  
จ านวน 1 แห่ง 

เพ่ือป้องกันไฟไหม้
เขตสาธารณะ 

    กองช่าง 

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ า ในต าบลหอค า   
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ) 

เพ่ือขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 1,400,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตไฟฟ้า  
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

12 โครงการขยายไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านต าบลหอค า 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ) 

เพ่ือให้ชุมชนมีแสงสว่าง
ทั่วถึงและมีความ
ปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 
 

500,000 500,000 500,000 ขยายไฟส่องสว่าง  
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  2  การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

13 โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 
(ประชาคม หมู่ 3,5,14 เสนอ)  

เพ่ือให้กระแสไฟฟ้า
ในหมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า 
หมู่บ้าน จ านวน  3  แห่ง 

500,000 500,000  เปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้า   
จ านวน  3 แห่ง 

ท าให้กระแส 
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน
อย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

14 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน  เสนอ)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

จ านวน  14  แห่ง 800,000 800,000 800,000 มีน้ าบาดาล เพ่ิม  
จ านวน 14 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภค
บริโภคอย่างพอ
เพียงพอ 

กองช่าง 
และกรม 
ทรัพยากร

น้ า 
15 โครงการขยายเขตประปาใน  

ต าบลหอค า 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
 

400,000 400,000 400,000 ขยายเขตประปา
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

16 โครงการจัดซื้อวัสดุในกิจการ
ประปา 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้านเสนอ) 

เพ่ือให้การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

จ านวน  6  แห่ง 400,000 400,000 400,000 มีวัสดุใช้ใน
ประปา 
อย่างเพียงพอ 
จ านวน 6 แห่ง 

การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 

17 ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตรแบบระบบท่อ 
(ประชาคม หมู่ที่ 3,8,13 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในอย่างทั่วถึง
ในภาคการเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
จ านวน 3 แห่ง 

 3,000,000  มีคลองส่งน้ าแบบ
ระบบท่อ 
จ านวน 3 แห่ง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ใน
การเกษตรทั่วถึง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

18 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้านเสนอ) 

เพ่ือให้การใช้งาน 
ในระบบประปา
เป็นไปด้วยเรียบร้อย 

จ านวน  6  แห่ง 200,000 100,000 100,000 ประปาใช้งานได้
ตามปกติ   
จ านวน 6 แห่ง 

การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วย
เรียบร้อย 

กองช่าง 
 
 

19 โครงการวางท่อซัมเมอร์ส  
ตรงริมเขื่อน (ปลูกผัก) 
(ประชาคม หมู่ที่ 1,13 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
ในการปลูกผักอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน  2 แห่ง  500,000  พืช ผัก ได้ผลผลิต
มากขึ้น 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงระบบประปาใหม่ 
(ประชาคม หมู่ที่ 12,13,14 
เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ าใช้สะอาด
และสามารถดื่มได้ 

จ านวน  3  แห่ง   500,000 มีน้ าที่สะอาดและ
สามารถดื่มได้ 
จ านวน 3 แห่ง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าที่สามารถดื่ม
ได้ 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
หนองเครือเขา  
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
ตามแบบเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 
 

300,000 
 
 
 

  สามารถกักเก็บน้ า
ได้ตามปกติ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

สามารถกักเก็บน้ า
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  2   การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

22 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น ห้วยหนองเมือก   
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบเทศบาลต าบลหอ
ค าก าหนด 

300,000 1,000,000 
 

 สามารถกักเก็บน้ า
ได้ตามปกติ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

สามารถกักเก็บน้ า
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หนองกุดเป่ง  หมู่ที่ 1 บ้านหอค า 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1  แห่ง 
ตามแบบเทศบาลต าบล 
หอค าก าหนด 
 

1,000,000 
 

  กักเก็บน้ าปริมาณ 
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 
 

สามารถกักเก็บน้ า
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หนองกุดจับ  บ้านวังด่าน  
หมู่ที่ 10   
(ประชาคม หมู่ที ่10 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1  แห่ง 
 
 

 
 

1,000,000 
 
 
 

 กักเก็บน้ าปริมาณท่ี
มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 
 

สามารถกักเก็บน้ า
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ล าห้วยลึก บ้านนาโซ่  หมู่ที่ 9 
(ประชาคม หมู่ที่ 9 เสนอ 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1  แห่ง  500,000 
 

 กักเก็บน้ าปริมาณท่ี
มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  2   การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

26 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น     
บ้านสมประสงค์  หมู่ที่ 12 
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  500,000 
 

 กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น     
ห้วยสีลาเลข  หมู่ที่ 13  
(ประชาคม หมู่ที่ 11,13 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1 แห่ง 
 

 
 

 500,000 กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ล าห้วยกุลา  
(ประชาคม หมู่ 4 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1 แห่ง  
 
 

 
 

 500,000 กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ าล า
ห้วยหนองเข็ง 
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
ใช้ในการเกษตรไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง   1,000,000 กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น 

กองช่าง 

30 เสริมฝายน้ าล้นล าห้วยหนองเข็ง 
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมากข้ึน 

จ านวน 1 แห่ง   500,000 กักเก็บน้ าได้
ปริมาณที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางท่ี  2   การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

31 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือสามารถส่งน้ าสู่
พ้ืนที่การเกษตรได้ดี
ขึ้น 

จ านวน   1  แห่ง  100,000 100,000 100,000 สถานีสูบน้ าใช้
งานได้ตามปกติ 
จ านวน 1 แห่ง 

สามารถส่งน้ าสู่
พ้ืนที่การเกษตร
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 

32 โครงการขยายเขตประปา เส้น
นาเหนือและหนองตากแดด 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

จ านวน  2 จุด 300,000   ขยายเขตประปา 
จ านวน 2 จุด 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างศาลาริมฝั่งโขง 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชน 

จ านวน 1 หลัง 250,000   ได้ศาลาพักคอย 
จ านวน 1 หลัง 

เป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชนทั่วไป 

กองช่าง 

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาวัด, ศาลาพักญาติ , 
ซุ้มประตูโขง , หอระฆัง 
และห้องน้ า 
(ประชาคม หมู่ที่ 5,11 เสนอ) 

เพ่ือปรับปรุงให้ได้รับ
ความสวยงามและ
สะดวกมากข้ึน 

จ านวน 2 แห่ง 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงบริเวณ
วัดให้มีความ
สวยงามมากข้ึน 

วัดได้รับการดูแล
บ ารุงรักษามาก
ขึ้น 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

35 โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง
อาคารใหม่ ของเทศบาลต าบล
หอค า 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการบริการ
ให้กับประชาชน 

จ านวน 1 หลัง 500,000   ก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารใหม่
จ านวน 1 หลัง 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
บริการประชาชน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการส่งเสริมพันธุ์พืชแก่
เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร
ได้มีพันธุ์พืชที่มี
คุณภาพ 

เกษตรกรต าบลหอค า 
จ านวน 500 ราย 
 

 50,000  มีพันธ์พืชให้กับ
ประชาชน  
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

เกษตรกรมีพันธุ์
พืชที่มีคุณภาพใน
การเพาะปลูก 

เกษตรอ าเภอ 

2 โครงการฝึกอบรมกรีดยางพารา 
และการท ายางแผ่นดิบ 
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้เป็น
อย่าง 

จ านวน  1  แห่ง 
 

200,000   ประชาชนทั่วไป 
สามารถกรีด
ยางพาราได้  
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

ประชาชนได้มี
ความรู้สามารถ
น าไปประกอบ
อาชีพได้เป็นอย่าง
ดี 

กองสวัสดิการ
และสังคม 
ร่วมกับ 

เกษตรอ าเภอ 
เมืองบึงกาฬ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต  หมู่ที่ 2 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพที่หลากหลาย
ให้เลือกและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน  1  กลุ่ม 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 สมาชิกในกลุ่ม 
1 กลุ่ม มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

ส านักปลัด 
กับส่วน

ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

4 โครงการส่งเสริมสินค้า OTOP  
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2 เสนอ) 
 

เพ่ือยกระดับสินค้า
และสร้างรายได้มาก
ขึ้น 
 

จ านวน  3  กลุ่ม 100,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ยกระดับสินค้าและ
สร้างรายได้มากข้ึน 
จ านวน 2 หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชน 
-การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-การปลูกสวนสมุนไพร 
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน) 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ)
หมู่ที ่1– หมู่ที่ 14 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 1 กลุ่ม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มการท า
ประมงและขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด 
-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน)  

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและสินค้าให้มี
คุณภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 14 กลุ่ม 
 
 
 

140,000 
 
 

140,000 
 
 
 

140,000 
 
 
 

ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ
กับส่วน

ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี 
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน) 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและสินค้าให้มี
คุณภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคมกับส่วน

ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการจัดการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลหอค า 

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลด้าน
การเกษตรให้เป็น
ปัจจุบัน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได้ 

เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลด้าน
การเกษตรให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด,
เกษตรอ าเภอ 
เมืองบึงกาฬ 

11 โครงการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย 
พืชสด และปุ๋ยชีวภาพแบบครบ
วงจร 

เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ปุ๋ยพืชสด 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 34,000 34,000 34,000 ลดต้นทุนในการ
ผลิตได้ 

เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายแต่
ผลผลิตได้มากขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคมกับ
เกษตรอ าเภอ 

 
 

แบบ ผ.01 



46 
 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

(KPI) 

12 ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนได้เป็น
ที่พ่ึงของสมาชิกอย่าง
ยั่งยืน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสวัสดิการ 
 

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

สมาชิกมีการออม
เงินและได้รับ
สวัสดิการ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

13 โครงการฝึกอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
มีงานท า 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 ผู้สูงอายุและคน
พิการในต าบล 
มีงานท า 

ผู้สูงอายุและคน
พิการมีงานท า
และมีรายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคมร่วมกับ 

พมจ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ  ได้รับ
การดูแล 

ผู้สูงอายุ  
จ านวน 1,000  คน 

8,400,000 8,400,000 8,400,000 ผู้สูงอายุได้รับเบี้ย 
ทุกคน  
จ านวน 1,000คน 

ท าให้ผู้สูงอายุ  ได้รับ
การดูแลจากภาครัฐ  
และรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
2 โครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคม ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแล 

ผู้พิการ  
จ านวน 300 คน 

2,880,000 2,880,000 2,880,000 ผู้พิการได้รับเบี้ย
ครบทุกคน 
จ านวน 300 คน 

ท าให้ผู้พิการได้รับการ
ดูแลจากภาครัฐ  และ
รู้สึกไม่ถูกทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแล 

ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 6 คน 

50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ย  
จ านวน 6  คน 
 

ท าให้ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ  และรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

4 โครงการครอบครัวอบอุ่น
และแก้ปัญหาครอบครัว 

เพ่ือให้สมาชิกครอบครัว
ได้มีโอกาสใกล้ชิด 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000  มีเวลาอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวมากข้ึน 

ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
ผูกพันธ์กันมากข้ึนและ
ลดปัญหาความ
แตกแยก 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กับ พมจ. 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 2  พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม  

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ี
ที่อยู่อาศัยให้คนยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้คนยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านสภาพ
ที่ดีข้ึน 

จ านวน  1  หลัง 100,000   จ านวน  1  หลัง ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส มีบ้านพัก
สภาพที่ดีข้ึน 

พมจ. และ
ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

6 โครงการผู้สูงอายุเข้าวัด  
ฟังธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
(วัดป่าเทพวิมุติ) 

ผู้สูงอายุได้เข้าวัด 
ฟังธรรมมากข้ึน 

จ านวน  1  แห่ง 30,000   จ านวน  1  แห่ง ผู้สูงอายุได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

7 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหอค า 

เพ่ือก่อตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนให้มีบทบาทมาก
ขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 30,000   ก่อตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กและเยาวชนมี
บทบาทในสังคมมาก
ขึ้น 

พมจ.และ
ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 3  การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 
(จ านวน 4 หมู่บ้าน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

 หมู่ที่ 1,2,3 และ 
 หมู่ที่ 5  

35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารมากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา 
และกศน. 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 
(ประชาคม  14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่การศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือให้
ประชาชนได้มีที่ศึกษาหา
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวจากสื่อต่างๆ 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 
 

700,000   ปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 
จ านวน 14 แห่ง 

ประชาชนมีที่ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม จากสื่อ
เทคโนโลยี 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันแก่เด็กในต าบลหอค า 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทาง
อาหาร 

สถานศึกษาใน 
เขตต าบลหอค า   
จ านวน  6  แห่งและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลหอค า  
จ านวน 9  แห่ง 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน รร.สพฐ.  
จ านวน 6 แห่ง 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
จ านวน 9 แห่ง 

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมอาหารเสริม 
(นม)  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 

สถานศึกษาในเขต
ต าบลหอค า 
จ านวน  6  แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 9 ศูนย ์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
ครบถ้วน 

เด็กในเขตต าบลหอ
ค าได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนสมบูรณ์มี
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนมี
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์ในเขต
ต าบลหอค า 

700,000 700,000 700,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานขึ้น 
จ านวน 1 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่ที่ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

6 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

เพ่ือใช้ประกอบการใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

- วัสดุทางการศึกษา 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
- ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

300,000 300,000 300,000 มีวัสดุ ครุภัณฑ์
ทางการศึกษาที่
ครบถ้วน 
จ านวน 9 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้การท ากิจกรรม
และกล้าแสดงออก 

เด็กนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

150,000 150,000 150,000 เด็กกล้า
แสดงออกและ
ร่วมท ากิจรรม
ร่วมกัน 

-เด็กมีการเรียนรู้และ
กล้าแสดงออกในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
- เด็กได้เล่นอย่าง
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษา 

8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลหอค า 

-เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับทุกด้าน 
ดังนี้ 
- ด้านวิชาการ 
- ด้านกิจกรรม 
- ด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม 
- ด้านสุขภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหอค า 

100,000 100,000 100,000 เด็กได้รับการสอน
ที่ทันสมัยและ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นักเรียนในเขตต าบล
หอค า มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามที่โรงเรียน
ก าหนดไว้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการอุดหนุนด้าน
การศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
แก่หน่วยงานด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล 

200,000 200,000 200,000 อุดหนุนด้าน
การศึกษาให้กับ 
รร.ในเขตเทศบาล 

โรงเรียนจัดการศึกษา
ได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
10 โครงการอบรมความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์      
เพ่ือให้มีความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ดี 

มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์สามารถ
ใช้งานได้ดี 

กอง
การศึกษา 

 
11 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน 

การสอน 
เพ่ือยกระดับการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลหอค า 
จ านวน 9  ศูนย์ 

70,000 70,000 70,000 มีสื่อการเรียน 
การสอนที่มี 
คุณภาพมากขึ้น 

ยกระดับการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิด
เรียน 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

จ านวน  1  ครั้ง/ปี
การศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 
ในโรงเรียน 

เพ่ือให้ผู้ปกครองและ
เด็กได้รับทราบ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

กอง 
การศึกษา 

13 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณ
ราชดาราม) 

เพ่ือออกเยี่ยมบ้านดูความ
เป็นอยู่ของเด็ก 

จ านวน 250
ครอบครัว 
 

30,000   รับทราบความ
เป็นอยู่ของ
นักเรียน 

เพ่ือรับทราบปัญหา 
และความเป็นอยู่ของ
เด็ก 

กอง 
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

14 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรมให้แม่กับ
ลูกได้แสดงความรักต่อกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  9 ศูนย์ 

27,000 27,000 27,000 ลูกได้แสดงความรัก
ต่อแม่ 

เพ่ือให้ลูกได้แสดง
ความเคารพกับ
ผู้ปกครอง 

กอง  
การศึกษา 

15 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมให้พ่อกับ
ลูกได้แสดงความรักต่อกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  9 ศูนย์ 

27,000 27,000 27,000 ลูกได้แสดงความรัก
ต่อพ่อ 

เพ่ือให้ลูกได้แสดง
ความเคารพกับ
ผู้ปกครอง 

กอง  
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  4  พัฒนางานด้านการสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที ่1 – หมู่ที ่14 
 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนปลอด 
จากโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ไมเ่ป็นไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

หมู่ที ่1 – หมู่ที ่14 
 

50,000 50,000 50,000 ประชาชนปลอด 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ไมเ่ป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือกระตุ้นประชาชน
ได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของโรคติดต่อ 

หมู่ที ่1 – หมู่ที ่14 
 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนปลอด 
จากโรคติดต่อ 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ไม่มีโรคติดต่อ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
4 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว เพ่ือให้ประชาชนมี

สุขภาพดีถ้วนหน้า 
หมู่ที ่1 – หมู่ที ่14 81,000 81,000 81,000 ครอบครัวมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรง 
ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
5 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี  เพ่ือตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000  ตรวจสุขภาพ

ร่างกายประจ าปีๆ 
ละ 1 ครั้ง 

ท าให้ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  4  พัฒนางานด้านการสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ตรวจสารเคมี
ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

เพ่ือประเมินและเฝ้า
ระวังสุขภาพผู้มีภาวะ
เสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

จัดซื้อชุดตรวจ 
จ านวน 6  ชุด 

30,000 30,000 30,000 มีชุดตรวจสารเคมี 
จ านวน 6 ชุด 

สามารถประเมินและ
เฝ้าระวังสุขภาพผู้มี
ภาวะเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

7 โครงการนวดแผนไทย เพ่ือน ามาใช้เป็นต ารับ
ยารักษาโรคและการ
ดูแลสุขภาพประชาชน 
ควบคู่กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 น าความรู้น ามาใช้
ในครอบครัวได้ 
และสามารถสร้าง
รายได้ให้ครอบครัว 

สามารถน ามาใช้เป็น
ต ารับยารักษาโรค
และการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ควบคู่กับ
การแพทย์แผน 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
อสม. 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข  มีความรู้  
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

จ านวน  150  คน 100,000 100,000 100,000 เพ่ิมความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติการให้กับ 
อสม. 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข มีความรู้  
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมโรค 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

 
 
 

แบบ ผ.01 



56 
 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  4  พัฒนางานด้านการสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาชมรมสร้าง
สุขภาพ 

เพ่ือพัฒนาแกนน าของ
ชมรมให้เป็นผู้น าที่
สามารถคิดและตัดสินใจ
ได้ด้วยตน 

จ านวน  450  คน 71,500 71,500 71,500 พัฒนาบุคคลใน
ชมรมให้เป็นผู้น า
ได้มากข้ึน 

สามารถพัฒนาแกนน า
ของชมรมให้เป็นผู้น าที่
สามารถคิดและ
ตัดสินใจ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

10 โครงการส่งเสริมการบริโภค
อาหารที่เสริมไอโอดีน 

เพ่ือให้ประชาชนไม่ขาด
สารไอโอดีน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไม่ขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนไม่ขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
11 โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
โดยใช้ครอบครัว สถาน
บริการสาธารณสุข วัด 
ชมรมและชุมชนเป็นฐาน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 28,000 28,000 28,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง และ
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุให้อยู่ใน
ครอบครัวอย่างอบอุ่น 
มีสุขภาพดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุขกาย
สุขใจ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

12 ส่งเสริมกิจกรรม อสม. เพ่ือให้ อสม.ด าเนินงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 เพ่ิมศักยภาพ
ให้กับ อสม. 

อสม.ด าเนินงานได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางท่ี  4  พัฒนางานด้านการสาธารณสุข 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000   มีการตรวจวัดน้ า 
ปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดใช้ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
14 โครงการอบรมสุขาภิบาล 

เรื่องอาหารและร้าน
ผู้ประกอบการแผงลอย 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัย 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000   ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนมีได้รับความ
ปลอดภัยในเรื่อง
อาหารมากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 30,000   ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือที่ดี
ขึ้น 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน
กว่าเดิม 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี  1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย 

เพ่ือช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

1  แห่ง 
กาชาดบึงกาฬ 

50,000 50,000 50,000 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้นได้ 

สามารถช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนใน
พ้ืนที่ 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมวินัยจราจร  
และติดตั้งป้ายจราจร 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
ระเบียบวินัยการจราจร
สามารถขับขี่ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย 

1 แห่ง   
สถานีต ารวจภูธร
หอค า 

20,000 20,000 20,000 ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ดีขึ้น 

ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
ระเบียบวินัยการจราจร
สามารถขับขี่
ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือบรรเทา
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เพ่ือให้การบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้ 

สามารถให้การบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
 
 

4 โครงการส่งเสริมอาสาสตรี
ประชาธิปไตย   

เพ่ือส่งเสริมอาสาสตรี 
ให้มีบทบาทมากขึ้น 

จ านวน  1   กลุ่ม 25,000   สตรีมีบทบาท
ทางการเมือง
มากขึ้น 

เพ่ือให้สตรีมีบทบาทใน
การเมืองมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(กกต.) 

5 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพ่ือฝึกอบรมทบทวน
เพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิก 
อปพร. 

จ านวน  100  คน 50,000 50,000  การเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายได้มี
ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยต่างๆมากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี  1  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

6 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 

เพ่ือให้ผู้น าชุมชน
ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 

จ านวน 12  เดือน   50,000 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้า
ระวัง การแจ้งเตือน
ภัย 

เตรียมความพร้อมของ
ชุมชน ให้มีแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย มีการเฝ้าระวัง การ
แจ้งเตือนภัย 

กอง
สาธารณสุข 
(สปสช.) 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
อปพร. ต าบลหอค า 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
อปพร.ในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

อปพร.  
ทั้งหมด  150  คน 
 

50,000   อปพร.  
จ านวน 150 คน 
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อปพร. ต าบลหอค ามี
ประสิทธิภาพพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่  และ
มีความใหม่ในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 

8 โครงการตั้งจุดตรวจอ านวย
ความสะดวกการจราจรช่วง
เทศกาล   

เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
ถนนมีความปลอดภัย
มากขึ้น 
 

ตั้งบริการจุดตรวจ
ร่วมกับสถานี
ต ารวจภูธร 
ต าบลหอค า  
ในช่วงเทศกาล 

50,000 50,000 50,000 ปีละ 2 ครั้ง 
ช่วงปีใหม่  
และช่วงสงกรานต์ 

สามารถลดอุบัติเหตุ
และสามารถช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี  1 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
และพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ทางวิชาการแก่สมาชิก 
อปพร. 

จ านวน  1  แห่ง 50,000 50,000 50,000 เป็นขวัญและก าลัง
ให้แก่ อปพร.  
ปีละ 1 ครั้ง 

สมาชิก อปพร.มีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 
 
 

10 โครงการหยุดภัยแล้งด้วย
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยแล้งอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวน 1 แห่ง 50,000   ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ
ราคาถูก 

ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอและยั่งยืน 

กองช่าง 
กองก าลัง

รักษาความ
สงบ

เรียบร้อย 
จ.บึงกาฬ 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางท่ี  2  ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดตั้งหรือปรับปรุง
ป้อมยามจุดสกัด    
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติด
และการโจรกรรมใน
ชุมชน 

สร้างจุดสกัด 14จุด 
 

50,000 50,000  เป็นการเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดในชุมชน 

การเฝ้าระวังยาเสพติด
และมีการโจรกรรมใน
ชุมชนลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมกล้อง CCTV 

เฝ้าระวังยาเสพติดและ
โจรกรรม 

จ านวน   7 ชุด 1,500,000   กล้อง CCTV 
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

การเฝ้าระวังยาเสพติด
มีประสิทธิผล 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการด าเนินงานกิจการ
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบึงกาฬ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณกิจการ
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
บึงกาฬ 

จ านวน  1  แห่ง 10,000   การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐ 

ลูกเสือชาวบ้านมีขวัญ
ก าลังใจ เข้มแข็งพร้อม
ที่จะปฏิบัติภารกิจ 
เทิดทูนและด ารงไว้ซึ่ง 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 84,000 84,000 84,000 เพ่ือลดปัญหา 
ยาเสพติด  
จ านวน 14 หมู่บ้าน 

ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ริมเขื่อนและท่ีสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2 เสนอ) 

เพ่ือเป็นพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน  2  แห่ง 
 

 1,050,000  ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
จ านวน 2 แห่ง 

ท าให้ประชาชน
ต าบลหอค า มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน
และตลาดริมทาง 
(ประชาคม หมู่ที่ 1,4,6,7,13,14 
เสนอ) 

เพ่ือให้พ่อค้า
ประชาชนมีสถานที่
ขายสินค้า 

จ านวน  6  แห่ง 300,000 300,000  มีตลาดชุมชน 
จ านวน  6 แห่ง 

พ่อค้าประชาชนมี
สถานที่ขายสินค้าท า
ให้ประชาชนรายได้ 

กองช่าง 

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(โฮมสเตย์)  หมู่ที่ 1 บ้านหอค า 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ)   

เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง 100,000   ปรับปรุงพัฒนา
หมู่บ้านบ้านหอค า 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระหนองบัวทอง 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 

เพ่ือพัฒนาที่
สาธารณะเป็นแหล่ง
ที่ออกก าลังกายและ
เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

จ านวน 1 แห่ง 300,000   ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
และสร้างรายได้ให้
ชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมีที่
ออกก าลังกายและใช้
เป็นที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกันได้ 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองพรม 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 

เพ่ือเป็นพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน  1  แห่ง 
 

100,000 100,000  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 1 แห่ง 

ท าให้ประชาชน
ต าบลหอค า มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
 

6 โครงการพัฒนาหนองปลาดุก
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือเป็นการพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง  200,000  ปรับปรุงหนองปลา
ดุกเพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว จ านวน 1 
แห่ง 

ท าให้ประชาชน
ต าบลหอค า มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการล่องเรือชมโขง ประมง
เกษตรตามวิถี ชิมของดีใน
ชุมชน ผู้น าโดยยุวทูตน้อย 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 

เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แห่งใหม่  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

8 โครงการศึกษารูปแบบ
วัฒนธรรมประเพณี  
ฮีต 12 คอง 14 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 

เพ่ือเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

จ านวน 1  แห่ง 250,000 250,000 250,000 เป็นการท่องเที่ยว
แบบศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนและอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
ต้านยาเสพติด  

เพ่ือให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง  

สุขภาพพลานามัยของ
ประชาชนให้แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการจัดงานกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือรณรงค์การมีส่วน
ร่วมในแก้ไขปัญหายา
เสพติดในภาพรวมของ
เทศบาลในจังหวัด 
บึงกาฬให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในปัญหา
และมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการ 

นักกีฬา  70  คน 50,000 50,000 50,000 การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงาน 
ราชการ    
จ านวน  18 แห่ง 
 

ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาพรวมของเทศบาล
ในจังหวัดบึงกาฬให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในปัญหาและมี
ส่วนร่วมกับทางราชการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาสัมพันธ์ท้องถิ่น 

นักกีฬา 70  คน 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมพัฒนา
เครือข่าย 
จ านวน  14  แห่ง 

สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนา
สัมพันธ์ท้องถิ่นในอ าเภอ
บึงกาฬ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ภายในหมู่บ้าน  (ประชาคม 
หมู่ที่ 2,9,11,12,14 เสนอ) 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย 

จ านวน  5  แห่ง 500,000   ก่อสร้างลานกีฬา 
เพ่ิม   
จ านวน 5 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และไม่
ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนมาสนใจการเล่น
กีฬามากข้ึน 

จ านวน  2  แห่ง 
รร.หอค าวิทยาสรรค์ 
รร. บ้านโคกสะอาด 

300,000   ติดตั้งไฟสปอร์ต
ไลต์ 
จ านวน 2 แห่ง 

ส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนมาสนใจการ
เล่นกีฬามากข้ึน 

กองช่าง 

6 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 มีอุปกรณ์กีฬา
ให้กับทุกหมู่บ้าน 
 

สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

7 โครงการส่งเสริมด้านกีฬา 
เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมเล่นกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

กลุ่มโรงเรียนในเขต
ต าบลหอค า- หนอง
เลิง 

 50,000  การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน 

การแลกเปลี่ยนด้าน
กีฬา และความสามัคคี
กัน 

กอง 
การศึกษา 

8 โครงการอุดหนุนเตรียม
ความพร้อมนักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล อ าเภอ 
จังหวัด 

เพ่ือส่งเสริมเล่นกีฬาเด็ก
เยาวชน ผู้บริหาร  สมาชิก  
พนักงาน 

จ านวน  76  คน 30,000 30,000 30,000 ส่งเสริมนักกีฬาใน
พ้ืนที่เพ่ือเตรียม
ความพร้อม 

นักกีฬาที่จะไปแข่งขัน
มีความพร้อมทุกด้าน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 



66 
 

  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ   
  แนวทางท่ี 2  การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

9 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 
(ประชาคม หมู่ที่ 1,2,7 
เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีที่ออกก าลังกาย 

จ านวน  3  แห่ง 900,000   มีเครื่องออกก าลัง
กาย ให้กับ  
3 หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักปลัด
และ สปสช. 

10 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและคน
พิการได้ออกก าลังกาย
มากขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 50,000 50,000  ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง คนพิการมี
มีส่วนร่วมมากข้ึน 

ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
สุขภาพที่แข็งแรงและมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
และสปสช. 

11 โครงการก่อสร้างสนามฟุต
ซอล   
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
มีที่เล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000  มีสนามฟุตซอลที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนที่มีออกก าลัง
กาย  

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา 
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 

มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

จ านวน  1 แห่ง 100,000   สนามกีฬามี
มาตรฐานมากขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  /ศูนย์
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด 

เพ่ือเป็นการตระหนักให้
ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ประชาชน 
จ านวน 500 คน 

50,000 50,000  ปลูกจิตส านึก 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติให้คงอยู่ 

ประชาชนทุกครัวเรือน 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
จ านวน 6 แห่ง 

ส านักปลัด 
และ

ประมง
อ าเภอ 

2 โครงการบ ารุงรักษาป่า
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ชุมชนมีป่าชุมชนมี
ความสมบูรณ์ 

ปลูกต้นไม้ 
จ านวน  1 แห่ง 

50,000 50,000  การรักษาป่าให้
คงไว้ 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนทุกครัวเรือน
ได้มีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้สร้างความชุมชื่น
แก่ชุมชน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการส ารวจเขตที่
สาธารณะ 

เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

200,000 200,000  การรักษาเขต
พ้ืนที่สาธารณะไว้ 

สามารถป้องกัน การบุก
รุกที่สาธารณะประโยชน์ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 2  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
 

เพ่ือให้ครอบครัวที่ยัง
ขาดถังขยะได้มีถังขยะ
ที่เพียงพอ 

จ านวน  200  ถัง 100,000 100,000 100,000 ทุกครัวเรือน 
มีถังขยะไว้ใช้ 

หลังคาเรือนของ
ประชาชนมีถังขยะที่
เพียงพอ 

กองคลัง 
และกอง

สาธารณสุข 
2 โครงการจัดกิจกรรมการลดคัดแยก 

และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยจาก
ขยะที่เป็นอันตราย 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 ขยะในชุมชนมี
น้อยลงและมี
รายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงพิษภัยของ
ขยะที่เป็นอันตราย 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการฝังกลบบ่อขยะ เพ่ือลดปัญหามลพิษ
จากการเผาขยะ 

ฝังกลบ  
เดือนละ  1 ครั้ง 
จ านวน 12  ครั้ง/ปี 

300,000 300,000 300,000 ลดปัญหามลพิษ
ทางขยะ 

สามารถลดปัญหา
มลพิษทางอากาศและ
ปัญหาโรคติดต่อ 

กอง
สาธารณสุข 

4 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

เพ่ือก าจัดขยะให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้และเพ่ิม
รายได้ให้
ครอบครัว 

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ครอบครัว 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 

แบบ ผ.01 



69 
 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 แนวทางท่ี 2  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการบ าบัดน้ าเสีย และ
กลิ่นของยางพารา 

เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียและ
กลิ่นยางพารา 

จ านวน  1   แห่ง 300,000   ลดปัญหามลพิษ
ของยางพารา 

ปัญหาน้ าเสียลด
น้อยลง และไม่มีกลิ่น
เหม็น 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 
  - กิจกรรมเกี่ยวกับขยะ   
อันตรายแลกไข่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000  มีเครื่องมือในการ
ช่วยก าจัดขยะ 
-ปริมาณขยะลด
น้อยลง 

ลดปัญหาขยะให้
น้อยลง 

กอง 
สาธารณสุข 

7 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การเกษตร 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000   ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายใน
การเกษตร 

ประชาชนมีค่าใช้จ่าย
น้อยลงในการท า
การเกษตร 

กอง 
สาธารณสุข 

8 โครงการผลิตก๊าซในครัวเรือน
จากขยะ 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 70,000   ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนน้อยลง 

ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนน้อยลง และ
ลดขยะในครัวเรือน 

กอง 
สาธารณสุข 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการพาลูกจูงหลานเข้า 
วัดฟังธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 เด็กๆ ได้เข้าวัดฟัง
ธรรม 

ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ท า
กิจกรรมทางศาสนา
ร่วมกัน 

กอง
สาธารณสุข 
(สปสช.) 

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์   

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญประเพณี
สงกรานต์ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้  

ท าให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญแก่
กิจกรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญงานประเพณี
ลอยกระทง 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้ 

ท าให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญแก่
กิจกรรมงานประเพณี
ลอยกระทง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอุดหนุนกิจกรรมงาน
ประเพณีและวันส าคัญทาง
ศาสนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญทางพุทธ
ศาสนา 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 140,000 140,000 140,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้ 

ท าให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญแก่
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 แนวทางที่ 1  พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและวัฒนธรรม 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟ 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามได้คงอยู่สืบไป 

จ านวน  3  วัน 150,000 150,000 150,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้ 

ประเพณีอันดีงามได้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการแข่งเรือยาวประเพณี
ต าบลหอค า 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามได้คงอยู่สืบไป 

แข่งขัน 
จ านวน 3 วัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีไว้ 

ประเพณีอันดีงามไว้ให้
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

7 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ/
สมาคม องค์กรเอกชนและ 
อปท.อ่ืน 

เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุน
งบประมาณแก่ส่วน
ราชการอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

สนับสนุนเงิน
อุดหนุนโครงการ
ต่างๆ 

400,000 400,000 400,000 สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ  ของส่วน
ราชการอ่ืนๆ 

หน่วยงานของรัฐ/
สมาคม/กลุ่มต่างๆได้ 
มีเงินงบประมาณที่
เพียงพอ 

ส านักปลัด 

8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปราชญ์ชาวบ้าน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของแต่ละชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 9  ศูนย์ 

10,000   เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ 

เพ่ือรู้จักวิถีชีวิตแต่ละท่ี
และการประกอบ
อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 1  แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดวา่จะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความรู้  แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  พนักงาน 
ลูกจ้าง ของเทศบาล
ต าบลหอค า 

จ านวน   60   คน 200,000 200,000 200,000 น าความรู้มา
พัฒนาใช้ใน
เทศบาลต าบล
หอค าได้ 

สามารถเพ่ือเพ่ิมทักษะ
และความรู้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯพนักงาน 
ลูกจ้าง 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมจริยธรรม/อบรม
วินัย แก่พนักงาน สมาชิกสภา
เทศบาล และคณะผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหอค า 

เพ่ือพัฒนาจิตส านึกแก่
พนักงาน สมาชิก
เทศบาลคณะผู้บริหาร
เทศบาลหอค าและผู้น า
ชุมชน 

จ านวน   75  คน 30,000 30,000 30,000 พัฒนาจิตส านึก
ให้กับพนักงาน 
สมาชิกและ
ผู้บริหาร 

ท าให้พัฒนาจริยธรรม
แก่พนักงาน สมาชิก
เทศบาล และคณะ
ผู้บริหาร เทศบาล 

ส านักปลัด 

3 โครงการเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ด้านภาษาต่างๆ 
ของกลุ่มประเภท
อาเซียน 

จ านวน  14  หมู่บ้าน 100,000   สามารถพูดได้
หลายภาษา 

ได้เพ่ิมความรู้ด้าน
ภาษาต่างๆ ซึ่งสามารถ
พูดคุยได้หลายภาษา 

กอง 
การศึกษา 

4 จัดซื้อวิทยุสื่อสารประจ าที่และ
วิทยุสื่อสารแบบพกพา 

เพ่ือใช้ในการประสาน 
งานการให้บริการ
ประชาชนให้ทันท่วงที 

เทศบาลต าบลหอค า 350,000   เพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

การบริการประชาชน
รวดเร็วและทันท่วงที
กรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

1 โครงการ เทศบาล เคลื่อนที่
บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 

เพ่ือบริการประชาชนใน
การจัดเก็บภาษีประจ าปี 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 10,000 10,000 10,000 จัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

สามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

2 โครงการจัดประชุมประชาคม
ต าบลหอค า 
 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ของ ทต.หอค า มีประ
สิทธิตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

75,000 75,000 75,000 รับทราบปัญหา
และความ
ต้องการที่แท้จริง 

แผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหอค า
ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนอย่าง
แท้จริง 

ส านักปลัด 

3 โครงการเทศบาลต าบล 
หอค าพบประชาชน 
 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลหอ
ค าทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

 50,000 50,000 แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 

สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอ 

เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อปท. ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 1  แห่ง 15,000 15,000 15,000 ประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างโปร่งใส 

ท าให้การจัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมีความ
โปร่งใส 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ  
บริการประชาชน 

เพ่ือสามารถอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตต าบล
หอค าได้ยิ่งขึ้น 

จ านวน 1  คัน 2,000,000 2,000,000  มีรถบรรทุก 6 
ล้อ   
จ านวน 1 คัน 
 

สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในเขตต าบลหอค าได้
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือสามารถอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตต าบล
หอค าได้ยิ่งขึ้น 

จ านวน  1  แห่ง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ได้อาคาร
ส านักงานใหม่ 
จ านวน 1 หลัง 

สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในเขตต าบลหอค าได้
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์ได้ดีขึ้น 

จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

300,000 300,000 300,000 หอกระจายข่าว
ใช้งานได้ดีกว่า
เดิม 

เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

8 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลหอค า 

เพ่ือจัดจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบ
ต่างๆ  

วารสาร,รายงาน
กิจการแผ่นพับ,
เอกสารบรรยาย 
สรุปและสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ 

100,000 100,000  จัดท าวารสาร
เทศบาลต าบล 
หอค า 
 
 

เทศบาลมีวารสาร 
ข่าวสารกิจกรรม
ผลงาน ใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่แก่สาธารณชน 

ส านักปลัด 

9 โครงการรวมพลังปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

จ านวน  1  แห่ง 80,000   แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

ส านักปลัด 

10 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆ  
ของเทศบาลต าบลหอค า 

ป้ายจ านวน 1 ป้าย
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

 250,000  ป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

ได้ประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าดับเพลิง เพ่ือสามารถระงับเหตุได้
อย่างทันท่วงที 

จ านวน  1  แห่ง 500,000   มีน้ าดับเพลิงได้
อย่างเพียงพอ 

สามารถระงับเหตุได้
อย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2560 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

12 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

จ านวน 1 แห่ง 200,000 100,000 100,000 แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

กองช่าง 
 

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
ยางพาราจังหวัดบึงกาฬ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนให้เขตพ้ืนที่
ได้มากข้ึน 

จ านวน  1   แห่ง 100,000   ส่งเสริมกลุ่มผู้
ปลูกยางพารา 

ประชาชนมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

14 โครงการติดตั้งกระจกส่องทาง  
และติดตั้งป้ายจราจรตามแยก
ถนนในหมู่บ้าน  

เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จ านวน  
 1  โครงการ 

500,000 200,000 200,000 เพ่ือลดอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มาก
ขึ้น 

เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนได้มากข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน เทศบาลต าบล 
หอค า 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์ เทศบาล 
ต าบลหอค า  มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จ านวน  1  แห่ง 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้ส านักงาน
น่าอยู่มากข้ึน 

สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ที่มาใช้บริการ 

ส านักปลัด 
 

16 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์  ทรัพย์สินของ
เทศบาลต าบลหอค า 

เพ่ือเป็นการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินในส่วน
ที่ช ารุดให้ใช้การได้
ตามปกติ 

ทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาล
ต าบลหอค า 
 

500,000 500,000 500,000 เพ่ือให้ครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินใช้
งานได้ตามปกติ 

ครุภัณฑ์ในส่วนที่ได้รับ
ความเสียหายพร้อมที่
จะใช้งานได้ตามปกติ 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

17 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุ
ส านักงาน 

  

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
- ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ 
- เก้าอ้ีพักคอย 
- ไมล์ตั้งโต๊ะ 
- ตู้เก็บเอกสาร 
- ผ้าเต็นท ์
- เครื่องส ารองไฟ 
- โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอ้ี 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
- กล้องวีดีโอ  
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  
- ครุภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

200,000 200,000 200,000 มีครุภัณฑ์
ส านักงานและ
วัสดุส านักงาน 

การบริการประชาชน
ที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักปลัด/ 
กอง
สวัสดิการฯ/ 
กอง
การศึกษา/ 
กอง
สาธารณสุข/ 
กองช่าง 

18 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จ านวน 1 โครงการ 300,000   การจัดเก็บภาษีได้
เต็มจ านวนและมี
ถูกต้อง 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี 2  การพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 

(บาท) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

19 โครงการจัดซื้อรถยนต์ 4 ประตู เพ่ือเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่
พนักงานฯ ในการ
ติดต่อประสานงาน 

จ านวน  1  คัน 1,000,000 1,000,000  มีรถยนต์ใช้ใน
ส านักงานเพิ่มข้ึน 
อีก 1 คัน 

การติดต่อประสานงาน
และการส่งหนังสือ 
มีความรวดเร็วขึ้น 

ส านักปลัด 

20 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและวัสดุ
งานช่าง 
  

เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
งานต่างๆ ในส านักงาน
และนอกพ้ืนที่ 
 

-เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
-เครื่องสกัด
คอนกรีต 
-บุ้งกี๋รถตักหน้าขุด
หลัง 
-ครุภัณฑ์และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

70,000   มีครุภัณฑ์งานช่าง 
และวัสดุงานช่าง
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ส่วนที่ 5  บัญชีแนวทางการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  พัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่ง และระบบ 
      โลจิสติกส์   
1.2  พัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

 
8 
 

21 

 
7,900,000 

 
12,150,000 

 
8 
 

22 

 
6,550,000 

 
16,800,000 

 
8 
 

20 

 
9,450,000 

 
12,400,000 

 
24 
 

62 

 
23,900,000 

 
41,350,000 

รวม 29 20,050,000 30 23,350,000 28 21,850,000 87 65,250,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.1  พัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2.2  พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
2.3  พัฒนาด้านการศึกษา 
2.4  พัฒนางานด้านการสาธารณสุข 

 
12 
7 
15 
15 

 
1,014,000 

11,510,000 
7,909,000 
1,020,500 

 
12 
4 
13 
12 

 
794,000 

11,350,000 
7,179,000 

920,500 

 
11 
3 
13 
11 

 
744,000 

11,330,000 
7,179,000 

870,500 

 
35 
14 
41 
38 

 
2,552,000 

34,190,000 
22,267,000 
2,811,500 

รวม 49 21,453,500 41 20,243,500 38 20,123,500 128 61,820,500 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
3.1  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.2  ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 
 
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 

รวม 13 2,285,000 8 604,000 7 604,000 28 3,497,000 

แบบ ผ.03 
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 ส่วนที่ 5  บัญชีแนวทางการพัฒนา 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)  
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม  
     การลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ   
     นันทนาการ 
4.1  การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
4.2  การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 
 
 
6 
12 

 
 
 

1,550,000 
2,880,000 

 
 
 
6 
12 

 
 
 

2,400,000 
1,130,000 

 
 
 
2 
5 

 
 
 

750,000 
530,000 

 
 
 

14 
29 

 
 
 

4,700,000 
4,540,000 

รวม 18 4,430,000 18 3,530,000 7 1,280,000 43 9,240,000 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.2  การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

 
 
3 
8 

 
 

300,000 
990,000 

 
 
3 
5 

 
 

300,000 
570,000 

 
 
- 
4 

 
 

- 
470,000 

 
 
6 
17 

 
 

600,000 
2,030,000 

รวม 11 1,290,000 8 870,000 4 470,000 23 2,630,000 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1  พัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม 

 
 
8 

 
 

2,000,000 

 
 
7 

 
 

1,990,000 

 
 
7 

 
 

1,990,000 

 
 

22 

 
 

5,980,000 

รวม 8 2,000,000 7 1,990,000 7 1,990,000 22 5,980,000 

แบบ ผ.03 
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  ส่วนที่ 5  บัญชีแนวทางการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562)  

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการที่ดี 
7.1  การพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ บุคลากร   
      ท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
7.2  การพัฒนาเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
4 
 

18 

 
680,000 

 
18,050,000 

 
2 
 

15 

 
230,000 

 
16,920,000 

 
2 
 

11 

 
230,000 

 
14,550,000 

 
8 
 

44 

 
1,140,000 

 
49,520,000 

รวม 22 18,730,000 17 17,150,000 13 14,780,000 52 50,660,000 

รวมทั้งหมด 
150 70,238,500 129 67,737,500 104 61,097,500 383 199,077,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดยเทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล  บ้านหอค า  
ต าบลหอค า ถึง บ้านชัยบาดาล 
ต าบลโนนสว่าง  
(ประชาคม ม.1 เสนอ)         

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า
ก าหนด) 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 
 

ถนนลาดยาง 
ยาว 4,500 เมตร 

-การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
อันดับที่ 1 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านหนองบัวทอง 
ต าบลหอค า ถึง บ้านชัยบาดาล 
ต าบลโนนสว่าง   
(ประชาคม ม.7 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

6,875,000 6,875,000 6,875,000 ถนน คสล. 
ยาว 2,750 เมตร 

-การสัญจรไป   
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
อันดับที่ 2 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านสมประสงค์ 
ต าบลหอค า ถึง บ้านหนองหมู 
ต าบลหนองเลิง   
(ประชาคม ม.12 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,750 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

6,875,000 6,875,000 6,875,000 ถนน คสล. 
ยาว 2,750 เมตร 

-การสัญจรไป   
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ
อันดับที่ 3 

 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านม่วงมีชัย ต าบล
หอค า ถึง บ้านโนนสง่า ต าบล
หนองเลิง  (ประชาคม ม.6 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
ยาว 3,500 เมตร 

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านสมประสงค์ 
ต าบลหอค า ถึง บ้านหนองหมู 
ต าบลหนองเลิง  (ประชาคม ม.12 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนลาดยาง 
ยาว 3,500 เมตร 

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านหนองบัวทอง 
ต าบลหอค า ถึง บ้านดอนปอ ต าบล
โนนสว่าง  (ประชาคม ม.7 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

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

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 
 

แบบ ผ.02 



83 
 

  

 
บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านสมประสงค์ 
ต าบลหอค า ถึง บ้านสรรเสริญ 
ต าบลหนองเลิง  (ประชาคม ม.12 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

17,000,000 17,000,000 17,000,000 ถนนลาดยาง 
ยาว 5,000 เมตร 

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านนาโซ่   ต าบล
หอค า ถึง บ้านโนนสง่า ต าบล
หนองเลิง  (ประชาคม ม.9 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

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

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านหนองบัวทอง 
ต าบลหอค า ถึง บ้านโนนสง่า 
ต าบลหนองเลิง (ประชาคม ม.7 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

 
 

แบบ ผ.02 



84 
 

  

 
 

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านสะง้อ ถึง 
บ้านโนนยาง ถึง หนองตากแดด 
ต าบลหอค า (ประชาคม ม.2 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

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

การสัญจรไปมา
สะดวก
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด 
ถึง บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า 
(ประชาคม ม.3,4 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 4,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

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

การสัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านเจริญรัตน์ 
ต าบลหอค า ถึง บ้านโนนสง่า 
ต าบลหนองเลิง 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,850 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล. 
ยาว 3,850 เมตร 

การสัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านม่วงมีชัย ต าบล
หอค า ถึง บ้านโนนสง่า ต าบล
หนองเลิง  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

8,250,000 8,250,000 8,250,000 ถนน คสล. 
ยาว 3,300 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท
อบจ. 

บึงกาฬ 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านหอค า ต าบล 
หอค า ถึง บ้านดอนปอ  
ต าบลโนนสว่าง 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 
 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

13,750,000 13,750,000 13,750,000 ถนน คสล. 
ยาว 5,500 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านนาโซ่ ต าบล 
หอค า ถึง บ้านหนองหมู  
ต าบลหนองเลิง 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 4,950 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

12,375,000 12,375,000 12,375,000 ถนน คสล. 
ยาว 4,950 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านไทยเจริญ 
ต าบลหอค า ถึง บ้านชัยบาดาล 
ต าบลโนนสว่าง 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล. 
ยาว 2,200 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

ระหว่างต าบล บ้านหนองบัวทอง 
ต าบลหอค า  ถึง บ้านโนนสง่า 
ต าบลหนองเลิง  (ประชาคม ม.7 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,850 เมตร 
(ตามแบบ ทต.หอค า 
ก าหนด) 

9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล. 
ยาว 3,850 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านนาโซ่ ต าบล 
หอค า ถึงบ้านโนนสง่า ต าบลหนอง
เลิง (ประชาคม ม.9 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,850 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 

9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล. 
ยาว 3,850 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

ระหว่างต าบล บ้านนาโซ่  ผ่านบ้าน
โคกสะอาด  ต าบลหอค า ไปบ้าน
หนองบัว ต าบลนากั้ง  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 

13,750,000 13,750,000 13,750,000 ถนน คสล. 
ยาว 5,500 
เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  แนวทางท่ี 1 การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

20 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านม่วงมีชัย ผ่าน
บ้านหนองแสง ต าบลหอค า ไปบ้าน
หนองบัว ต าบลนากั้ง  
อ าเภอปากคาด 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 
 

13,750,000 13,750,000 13,750,000 
 
 

ถนน คสล. 
ยาว 5,500 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง 
ถึง บ้านโนนยาง ต าบลหอค า 
(ประชาคม หมู่ที่ 5,7 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 

5,500,000 5,500,000 5,500,000 ถนน คสล. 
ยาว 2,200 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองเข็ง ถึง 
บ้านโคกสะอาด ต าบลหอค า 
(ประชาคม หมู่ที่ 3,4 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 3,850 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 

9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล. 
ยาว 3,850 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนยาง ถึง 
บ้านสะง้อ  ต าบลหอค า     
(ประชาคม หมู่ 2,5 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 5,500 เมตร 
(ตามแบบ ทต. 
หอค า ก าหนด) 

9,625,000 9,625,000 9,625,000 ถนน คสล. 
ยาว 5,500 เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 

แบบ ผ.02 
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 บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

24 โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง 
หมู่ที่ 1 บ้านหอค า ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ไดร้ับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 200  เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ขุดลอก 
กว้าง 200 เมตร    
ยาว 500 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25 โครงการขุดลอกหนองปลาดุก  
หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 200  เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ขุดลอก 
กว้าง 200 เมตร    
ยาว 500 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการขุดลอกหนองตากแดด  
หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ  ต าบลหอ
ค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 200  เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 ขุดลอก 
กว้าง 200 เมตร    
ยาว 500 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

27 โครงการขุดลอกหนองกุดปลาแก่น  
หมู่ที่ 6  บ้านม่วงมีชัย ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

28 โครงการขุดลอกหนองเครือเขลา 
ต าบลหอค า    (ประชาคม หมู่ที่ 
3,4,5,6,8,9  เสนอ) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ  
หมู่ที่ 10  บ้านวังด่าน   
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30 โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม  
หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

31 โครงการขุดลอกหนองวังมล  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

32 โครงการขุดลอกหนองเอียนด่อน  
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

33 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองเมือก 
หมู่ที่ 1 บ้านหอค า ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

34 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองแสง  
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

35 โครงการขุดลอกหนองตะกล้า  
หมู่ที่ 13  บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

36 โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย  
หมู่ที่ 13   บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
ประชาชนมีน้ าใช้ที่ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

37 โครงการขุดลอกล าห้วยกุลา หมู่ที่4 
บ้านโคกสะอาด ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

38 
 

โครงการขุดลอกล าห้วยซ าเม็ก  
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14 ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

39 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองเข็ง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



92 
 

  

 
 

บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

40 โครงการขุดลอกหนองกุดไผ่ 
หมู่ที่ 3 บา้นหนองเข็ง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

41 โครงการขุดลอกหนองเข็ง  หมู่ที่ 3 
บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

42 โครงการขุดลอกหนองหวายนาโพธิ์ 
หมู่ที่ 13  บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

43 โครงการขุดลอกหนองสิม  หมู่ที่ 4 
บ้านโคกสะอาด  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

44 โครงการขุดลอกหนองแสง หมู่ที่ 4 
บ้านโคกสะอาด ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

45 
 

โครงการขุดลอกหนองเบ็นทุ่ง 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

46 โครงการขุดลอกล าห้วยวิชัย 
หมู่ที่ 5  บ้านโนนยาง  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
รรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

47 โครงการขุดลอกล าห้วยมะนาว  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก
ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.02 



94 
 

  

 
บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

48 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

49 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านนา
โซ่ หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองขอน 
หมู่ที่ 1 บ้านหอค า  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

51 โครงการขุดลอกห้วยสีลาเลข
ตอนบน  บ้านหนองบัวทอง 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 ) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้มาก

ขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

52 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองแสง 
(ประชาคม หมู่ที่ 8 ) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

53 โครงการขุดลอกล าห้วยลึก 
(ประชาคม หมู่ที่ 9) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

54 โครงการขุดลอกหนองพรม 
(ประชาคม หมู่ที่ 11) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

55 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง 
(ประชาคม หมู่ที่ 12) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

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 

สามารถกักเก็บ
น้ าได้มากข้ึน 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 
โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

56 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000 เขื่อนกั้นตลิ่งพัง 
ยาว 900 เมตร 

สามารถป้องกัน
หน้าดินไม่ให้
ถล่ม 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

57 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000 เขื่อนกั้นตลิ่งพัง 
ยาว 900 เมตร 

สามารถป้องกัน
หน้าดินไม่ให้
ถล่ม 

โยธาธิการ
และผังเมือ’ 

58 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหอค า
เหนือ) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

ยาว 450 เมตร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เขื่อนกั้นตลิ่งพัง 
ยาว 450 เมตร 

สามารถป้องกัน
หน้าดินไม่ให้
ถล่ม 

 โยธาธิการ
และผังเมือง 

59 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

ยาว 450 เมตร 50,000,000 50,000,000 50,000,000 เขื่อนกั้นตลิ่งพัง 
ยาว 450 เมตร 

สามารถป้องกัน
หน้าดินไม่ให้
ถล่ม 

 โยธาธิการ
และผังเมือง 

60 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหอค า) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

ยาว 900 เมตร 100,000,000 100,000,000 100,000,000 เขื่อนกั้นตลิ่งพัง 
ยาว 900 เมตร 

สามารถป้องกัน
หน้าดินไม่ให้
ถล่ม 

 โยธาธิการ
และผังเมือง 

 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่  จ านวน 3 แห่ง 
(ประชาคม หมู่ที่ 5 ,12 ,14 )  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ 
จ านวน 3 แห่ง 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่  
จ านวน 3 แห่ง  

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

งบจังหวัด 

62 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ตามแบบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
จ านวน 2 ศูนย์  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวน 2 ศูนย ์

เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

63 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้าม
ถนน (ประชาคม หมู่ที่ 6 ) 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในการ
ข้ามถนน 

ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กและ
ประชาชนมี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

64 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 
เชื่อมเข่ือนกั้นตลิ่งพัง  
ห้วยวัดเหนือและห้วยตาบอด 
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 

เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปที่สัญจรไปมา
มีความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

 
 

แบบ ผ.02 
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บัญชีเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลหอค า  ประจ าปี (พ.ศ.2560-2562) 

โดย  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
   แนวทางท่ี 2 การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

65 โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อม 
ระหว่างอ าเภอ จุดหนองบัว-วงัด่าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 10) 

เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปที่สัญจรไป
มามีความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

กรมทางหลวง
ชนบท 

66 โครงการลงท่อระบายน้ าพร้อมบ่อ
พัก เส้นบ้านไทยเจริญมาลงทาง
หลวงแผ่นดิน (ประชาคมหมู่ที่ 11) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีความสะดวก
มากขึ้น 

ลงท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาว 2,000 เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 ลงท่อระบายน้ า
ความยาว 
2,000 เมตร   

ท าให้น้ าไหล
ได้สะดวกขึ้น 

กรมทางหลวง
ชนบท 

67 โครงการปรับปรุงฝายห้วยตาบอด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝายห้วย
ตาบอด  
จ านวน 1 แห่ง 
(ตามแบบ  
ทต.หอค าก าหนด) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปรับปรุงฝาย 
จ านวน 1 แห่ง 

สามารถกัก
เก็บน้ าที่
เพียงพอแก่
การเกษตร 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ส่วนที่ 4  แนวทางการตดิตามประเมินผล 
4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 หมวด 
6 ข้อ 28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีประธาน 
(ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะ
กรรมการฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ 
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและ
วัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 29 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  

ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติใน
แต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่
บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 
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 แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสามปี 

การติดตาม (Evaluation) 
 การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนสามปี 
ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะท าให้
หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปี มีการด าเนินการในช่วงใด ตรง
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการด าเนินงานดังได้
กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด(Indicators) 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วย
เกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
 ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด  ดังนี ้

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievemant)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่น านโยบาย

ไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบาย โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วน คือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึง
การด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
         1.1  ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ     
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กร ในสายตาของ
สมาชิกขององค์กรและและประชาชนผู้รับบริการ  การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร (Dynamic) 
และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 
 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดยพิจารณา
ระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน  ระดับการบริการต่อ
หน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน 
(Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ  ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กร 
การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 
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2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  
(1) การเข้าถึง เน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้

ได้รับบริการสาธารณะ 
(2) การจัดสรรทรัพยากร พิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชน 
(3) การกระจายผลประโยชน์ เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  

ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
(4) ความเสมอภาค เน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการได้รับบริการ

สาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงาน เป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความครบถ้วนของ

การให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความสม่ าเสมอต่อ

ภารกิจนั้นหรือไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว 

ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง 

 4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
(1)  พันธกิจต่อสังคม เป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม พิจารณาได้จาก

วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ 
ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  

5.  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
(1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการ  

และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อ 

เสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 
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(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบ และมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา การให้ความส าคัญ
และการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหา 

6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
(1)  ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ

คุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2)  การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของหน่วยงาน 

ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

 7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม  
     ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 

(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความเสียหายจากการ
ด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น การก่อสร้างถนน
ขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 
                (2) ต้นทุนทางสังคม เป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่น  ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูบูรณะ
ความเสียหายที่เกิดข้ึน 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and 
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้าย และผลกระทบในการด าเนินงาน
ในภาพรวม  เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ  
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพในการ
ให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข

ปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุม่เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
  

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
          การประเมินผลโครงการจ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกัน คือ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) 
เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผน การประเมิน

ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่ 
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบาง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของ
โครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดย่อยเพ่ือ
การเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด 

(2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมายจึงจ าเป็นต้องมี
ตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก 
กิจกรรมพ้ืนฐาน 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 เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีก
เท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
ด้านเวลาและเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน 

ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ใช้ไป
ในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
     (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ของ
หน่วยงานเทศบาลต าบลหอค า สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
     (2) ผลิตภาพต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนท่ีเหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม และ
การเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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     (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย โอกาสทาง
การศึกษาในแต่ละปี จ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
    (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของคา่ใช้จ่ายรวม 

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จาก
การด าเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด  4 ประการ 
คือ 
       (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 
       (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจาก จ านวน
ประชากร ความถ่ีระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล 
       (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
       (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุ
เป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) 
เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน

ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้
มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
       (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ 
      (2) ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง 
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โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และ
ทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
 
      (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติของใช้
ยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง 
การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) 
     เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับ
ความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
ประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่
ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัด
ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่
ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตาม
ความรุนแรงของปัญหา 
      (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็น
มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ  น ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลา
ของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
      (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนิน
โครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้ความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากร
เป้าหมาย 

6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability) 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ     

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่
ส าคัญ 3 ประการ คือ 
       (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการ
เงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
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เทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน 
จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
      (2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการ
บริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ 
      (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง 
โอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลส าเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตาม
แนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลังผลิตของโครงการ
เดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และ
การยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  
 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity) 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Socail equity)โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบ 

จากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความ
เสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่า
เทียมกนั ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
        (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความส าคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาต าแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุก
สาขาอาชีพ 
        (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอภาค
ระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความ
เท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
        (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรม
ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับกระทบจากการตัดสินและการ
ด าเนินโครงการในปัจจุบัน 

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันวา การด าเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
        (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการด าเนิน
โครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
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(Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบและมี
การชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความ
เสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ด าเนินโครงการ 
        (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจาก
โครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชน
โดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วม
เสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
        (3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนินโครงการ
และส่งผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสีย
โครงสร้าง แบบแผนและวิถีการด าเนินชีวติที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร 
ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 

  เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้ านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติ
จ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัด
รวม (Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป 
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