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บทน า 

 แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ นั้น 
 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
 2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
     3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
     3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
      3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้าม)ี 
     3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
การด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดจาก
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 ว่าการ
จัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจแลหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 



 
 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 “ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น  
 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น” 
   
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  แสดงถึงความชัดเจนในการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 2.  แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.  เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ 
 4.  ง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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ยทุธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานที ่1.1  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 15 17.86 5,541,000        16.71 กองช่าง
แผนงานที ่1.2  แผนงานการเกษตร 1 1.19 150,000           0.45 กองช่าง
แผนงานที ่1.3  แผนงานการพาณิชย์ 5 5.95 1,730,000        5.22 กองช่าง
แผนงานที ่1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.95 2,141,000        6.46 กองช่าง

รวม 26 30.95 9,562,000       28.83
ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานที ่2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.57 100,000           0.30 กองสวสัดิการสังคม
แผนงานที ่2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 8.33 10,691,200       32.24 กองสวสัดิการสังคม
แผนงานที ่2.3  แผนงานการศึกษา 6 7.14 5,489,600        16.55 กองการศึกษา
แผนงานที ่2.4  แผนงานสาธารณสุข 5 5.95 720,000           2.17 กองสาธารณสุขฯ

รวม 21 25.00 17,000,800     51.27
ยทุธศาสตร์ที ่3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
                   สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานท่ี 3.1  แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 7 8.33 302,000           0.91 ส านักปลัด

รวม 7 8.33 302,000         0.91

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2562

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผด. 1



 
 

 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละของ หน่วยงาน
ด าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณ รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การสง่เสริม
            การลงทนุพาณิชยกรรมการทอ่งเทีย่วกีฬาและนันทนาการ
แผนงานที ่4.1   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 2.38 270,000           0.81 กองการศึกษา

กองสวสัดิการสังคม
รวม 2 2.38 270,000         0.81

ยทุธศาสตร์ที ่5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
                   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แผนงานที ่5.1   แผนงานด้านสาธารณสุข 4 4.76 270,000           0.81 ส านักปลัด ,กองช่าง

และกองสาธารณสุข
รวม 4 4.76 270,000         0.81

ยทุธศาสตร์ที ่6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
                   ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
แผนงานที ่6.1   แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 5 5.95 1,286,000        3.88 กองการศึกษา

รวม 5 5.95 1,286,000       3.88
ยทุธศาสตร์ที ่7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่
แผนงานที ่7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 23.81 4,470,500        13.48 ส านักปลัด,กองคลัง

กองช่าง,กองการศึกษา,
กองสวสัดิการ และ
กองสาธารณสุข

รวม 20 23.81 4,470,500       13.48
รวมทัง้สิน้  7 ยทุธศาสตร์ 85 101.19 33,161,300     100.00

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปี  2562

แบบ ผด. 1



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน  1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงถมดินข้างทาง ปรับปรุงถมดินข้างทางหลวงพร้อม 246,000    บ้านหอค า กองช่าง

หลวงพร้อมลงท่อและบ่อพกัเพือ่ ลงท่อและบ่อพกัเพือ่ท าตลาด หมูท่ี่ 1  
ท าตลาดประชารัฐ ประชารัฐ หมูท่ี ่1 บ้านหอค า

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

2 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัญาติ กอ่สร้างศาลาพกัญาติ หมูท่ี่ 2 171,000    บ้านสะง้อ กองช่าง
หมูท่ี่ 2 บ้านสะง้อ บ้านสะง้อ หมูท่ี่ 2

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
3 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต กอ่สร้างลาน คสล. หน้าเมรุ 128,000    บ้านหนองเข็ง กองช่าง

เสริมเหล็กหน้าเมรุ หมูท่ี่ 3 หมูท่ี่ 3 บ้านหนองเข็ง หมูท่ี่ 3
บ้านหนองเข็ง ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

4 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัญาติ กอ่สร้างศาลาพกัญาติ หมูท่ี่ 5 175,000 บ้านโนนยาง กองช่าง
หมูท่ี่ 5 บ้านโนนยาง บ้านโนนยาง หมูท่ี่ 5

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ริมทางหลวง 140,000    บ้านหนองบัวทอง กองช่าง

ริมทางหลวง  หมูท่ี่ 7 หมูท่ี่ 7 บ้านหนองบัวทอง หมูท่ี่ 7
บ้านหนองบัวทอง ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. รอบหมูบ่้าน 100,000 บ้านหนองแสง กองช่าง
รอบหมูบ่้าน ซอยพอ่ใหญ่วนันา ซอยพอ่ใหญ่วนันา หมูท่ี่ 8 หมูท่ี่ 8
หมูท่ี่ 8 บ้านหนองแสง บ้านหนองแสง 

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
7 โครงการต่อเติมศาลาพกัญาติ ต่อเติมศาลาพกัญาติและกอ่สร้าง 106,000 บ้านนาโซ่ กองช่าง

และกอ่สร้างห้องน้ า หมูท่ี่ 9 ห้องน้ า หมูท่ี่ 9 บ้านนาโซ่ หมูท่ี่ 9
บ้านนาโซ่ ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม 100,000    บ้านวงัด่าน กองช่าง
ประชาคม หมูท่ี่ 10 บ้านวงัด่าน หมูท่ี่ 10 บ้านวั่งด่าน หมูท่ี่ 10

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล. ซอย5 ต่อจาก 134,000    บ้านไทยเจริญ กองช่าง

ซอย 5 ต่อจากโครงการเดิมปี 61 โครงการเดิมปี 61 หมูท่ี่ 11 หมูท่ี่ 11
หมูท่ี่ 11 บ้านไทยเจริญ บ้านไทยเจริญ 

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
10 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบาย กอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า คสล. 112,000    บ้านหอค าเหนือ กองช่าง

น้ า คสล. หน้าโรงเรียนหอค า หมูท่ี่ 13 บ้านหอค าเหนือ หมูท่ี่ 13
พทิยาสรรค์ หมูท่ี่ 13 ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
บ้านหอค าเหนือ

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. จาก กอ่สร้างถนนคสล. จากฐานบัง้ไฟ 190,000    บ้านเจริญรัตน์ กองช่าง
ฐานบัง้ไฟ จรดถนนเจริญรัตน์- จรดถนนเจริญรัตน์-วงัด่าน หมูท่ี่ 14
วงัด่าน  หมูท่ี่ 14 บ้านเจริญรัตน์ หมูท่ี่  14 บ้านเจริญรัตน์  

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
12 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ปาก ปรับปรุงถนน คสล. ปากทางเข้า 200,000    บ้านโคกสะอาด กองช่าง

ทางเข้าบ้านโคกสะอาดติดถนน บ้านโคกสะอาดติดถนนทางหลวง หมูท่ี่ 4
ทางหลวงสาย 212 หมูท่ี่ 4 สาย 212 หมูท่ี4่ บ้านโคกสะอาด
บ้านโคกสะอาด ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า กอ่สร้างรางระบายน้ าคุ้มน้อยต่อ 210,000    บ้านหอค า กองช่าง

คุ้มน้อยต่อจากโครงการเดิม  จากโครงการเดิม หมูท่ี ่1 หมูท่ี ่1
หมูท่ี ่1 บ้านหอค า บ้านหอค า 

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เส้น กอ่สร้างถนน คสล. เส้นบ้านมว่ง 159,000    บ้านมว่งมชีัย กองช่าง

บ้านมว่งมชีัยไปหนองเครือเขา มชีัยไปหนองเครือเขา หมูท่ี ่6 หมูท่ี ่6
หมูท่ี ่6 บ้านมว่งมชีัย บ้านมว่งมชีัย 

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟสัท์ 3,370,000  บ้านโคกสะอาด กองช่าง

แอสฟสัท์คอนกรีต รหัสทางหลวง คอนกรีต กวา้ง 6 เมตร  หมูท่ี่ 4 - บ้าน
ท้องถิ่น บก.ถ.16-001  สาย ยาว 990 เมตร หนา 0.04 เมตร หนองเข็ง หมูท่ี่ 3
บ้านโคกสะอาด หมูท่ี่ 4 - บ้าน หรือมพีืน้ท่ีไมน่้อยกวา่ 5,940
หนองเข็ง หมูท่ี่ 3 กวา้ง 6 เมตร ตารางเมตร 
ยาว 990 เมตร หนา 0.04 เมตร ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
หรือมพีืน้ท่ีไมน่้อยกวา่ 5,940
ตารางเมตร  เทศบาลต าบลหอค า
อ.เมอืงบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ

                        เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วย เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสถานีสูบ 150,000    บ้านสะง้อ กองช่าง

ไฟฟา้ หมูท่ี ่2 บ้านสะง้อ น้ าด้วยไฟฟา้ หมูท่ี ่2 บ้านสะง้อ หมูท่ี ่2
ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.2 แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วย เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสถานีสูบ 150,000    บ้านสะง้อ กองช่าง

ไฟฟา้ หมูท่ี ่2 บ้านสะง้อ น้ าด้วยไฟฟา้ หมูท่ี ่2 บ้านสะง้อ หมูท่ี ่2
ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.3 แผนงานการพาณิชย์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าขยายเขตประปาหมูบ่้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าขยายเขตประปา 500,000    พืน้ท่ีในเทศบาล กองช่าง

ภายในต าบลหอค า หมูบ่้านภายในต าบลหอค า   ต าบลหอค า
ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด

2 ค่าซ่อมแซมระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปา เทศบาล 150,000    ประปาเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลหอค า ต าบลหอค า ต าบลหอค า

ตามแบบ ทต.หอค า ก าหนด
3 วสัดุกอ่สร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุประปา เช่น 400,000    เทศบาลต าบล กองช่าง

ท่อ PVC  กาว ข้อต่อ ฯลฯ หอค า
4 วสัดุใช้ในกจิการประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุใช้ในกจิการ 600,000    เทศบาลต าบล กองช่าง

ประปา เช่น ค่าจัดซ้ือสารส้ม หอค า
คลอลีน ฯลฯ

5 ค่าวสัดุอืน่ๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ 80,000     เทศบาลต าบล กองช่าง
เช่น มเิตอร์น้ า หอค า

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงาน 1.4  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่จ่ายเป็นค่าอดุหนุนค่าขยาย 841,000     การไฟฟา้ส่วน กองช่าง

เขตไฟฟา้ส่วนภูมภิาค จ.บึงกาฬ ภูมภิาคจังหวดั

(PEA) หมูท่ี่ 4 หมูท่ี่ 12 และริม บึงกาฬ (PEA)
แมน่้ าโขง หมูท่ี ่13 - หมูท่ี่ 1

2 ค่าวสัดุกอ่สร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุกอ่สร้าง 250,000    เทศบาลต าบล กองช่าง
เช่น ยางมะตอย หิน ปูน ทราย หอค า
 สีต่างๆ ไม ้ฯลฯ

3 ค่าวสัดุงานช่าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานช่าง เช่น 150,000    เทศบาลต าบล กองช่าง
ค้อน คีม เทปวดัระยะ ตลับเมตร หอค า
ลูกด่ิง ฯลฯ

4 ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 400,000    เทศบาลต าบล กองช่าง
เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ หอค า

5 ค่าจัดซ้ือหินคลุก เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหินคลุก 500,000    14 หมูบ่้าน กองช่าง

พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อดุหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ อดุหนุนกลุ่มอาชีพท่ีได้จัดท า 50,000 14  หมูบ่้าน กองสวสัดิการ

โครงการขอรับการสนับสนุน สังคม
งบประมาณ

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม 30,000     จ านวน 1 แห่ง กองสวสัดิการ
อาชีพ ให้กบัประชาชนท่ัวไป เทศบาลต าบล สังคม

หอค า
3 โครงการส่งเสริมหมูบ่้านเศรษฐกจิ เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ 20,000     จ านวน 1 แห่ง กองสวสัดิการ

พอเพยีง ปลูกผักสวนครัวร้ัวกนิได้ ส่งเสริมหมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพยีง เทศบาลต าบล สังคม
ปลูกผักสวนครัวร้ัวกนิได้ หอค า

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน  2.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสร้างหลักประกนัรายได้ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สุงอายุ ใน 7,994,400 14  หมูบ่้าน กองสวสัดิการ

แกผู้่สูงอายุ ต าบลหอค า จ านวน 1,016 คน สังคม
2 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพคนพกิาร 2,476,800  14 หมูบ่้าน กองสวสัดิการ

สวสัดิการทางสังคมแกค่นพกิาร ในต าบลหอค า จ านวน 258 คน สังคม
และทุพพลภาพ 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ เพือ่จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000     14 หมูบ่้าน กองสวสัดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลหอค า สังคม

4 โครงการพฒันาเด็กและเยาวชน เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการพฒันา 30,000     14  หมูบ่้าน กองสวสัดิการ
ต าบลหอค า เด็กและเยาวชนต าบลหอค า สังคม

5 โครงการอบรมส่งเสริมและสนับ เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการ 50,000     14 หมูบ่้าน กองสวสัดิการ
สนุนการพฒันาคุณภาพชีวติ โครงการพฒันาคุณภาพผู้สุงอายุ สังคม
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้พกิาร

6 โครงการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ 50,000     14 หมูบ่้าน กองสวสัดิการ
คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพกิาร และ สังคม

ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลหอค า
7 อดุหนุนให้กาชาดจังหวดับึงกาฬ เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนกาชาด 30,000     1 แห่ง กองสวสัดิการ

จังหวดับึงกาฬ ประจ าปี 2562 สังคม

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน 2.3 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดการเรียน 401,629    ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา การสอน(รายหัว) ของ ศพด. เล็ก  9 ศูนย์
เขตต าบลหอค า จ านวน 150 คน

2 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างอาคาร 550,000    ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหอค า เรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล เล็ก 

หอค า จ านวน 1 ศูนย์ จ านวน  1 ศูนย์
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนส าหรับ 725,200 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา สนับสนุนอาหารกลางวนั เล็ก  9  ศูนย์
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขต
ต าบลหอค า  จ านวน 150 คน

4 ค่าอาหารเสริม (นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 1,474,071  โรงเรียน 6 แห่ง กองการศึกษา
ให้เด็กในโรงเรียนสังกดั สพฐ. ศพด. 9 ศูนย์
และเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในเขตต าบลหอค า  

5 เงินอดุหนุนค่าอาหารกลางวนั จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนั 2,308,000  โรงเรียน 6  แห่ง กองการศึกษา
เด็กในโรงเรียนสังกดั สพฐ. โรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขตต าบล

หอค า 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน  2.3 แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ชุดอปุกรณ์ส าหรับห้องเรียน ชุดอปุกรณ์ส าหรับห้องเรียน 30,700       ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา เล็กวดัสวา่ง
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV อารมณ์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กวดัสวา่งอารมณ์ จ านวน 1 ชุด ตามขอบเขตราย
ทต.หอค า อ.เมอืงบึงกาฬ ละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
จ.บึงกาฬ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

                      เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานสง่เสริมคุณภาพชีวิต
แผนงาน  2.4  แผนงานสาธารณสขุ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอด เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 60,000 14  หมูบ่้าน กองสาธารณสุข

ภัยจากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระ ด าเนินโครงการ เช่น จัดหาวคัซีน
ปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ ป้องกนัพษิสุนัขบ้า เข็มฉีดยา
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ ค่าส ารวจจ านวนสุนัข 
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี ป้ายโครงการ ฯลฯ

2 โครงการป้องกนัไข้เลือดออก เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 200,000 14  หมูบ่้าน กองสาธารณสุข
และหล่อล่ืน ค่าทรายอะเบท
น้ ายาเคมพีน่ยุง ฯลฯ

3 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000     14 หมูบ่้าน กองสาธารณสุข
เร่ืองกฏหมายท้องถิ่นแกป่ระชาชน ด าเนินโครงการอบรมฯ เช่น
และสถานประกอบการ ป้ายโครงการค่าตอบแทนวทิยากร

วสัดุอปุกรณ์ ส่ือ ฯลฯ
4 อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ อดุหนุนโครงการตามพระราชด าริ 280,000    14  หมูบ่้าน กองสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุขให้แกห่มูบ่้าน ด้านสาธารณสุขให้แกห่มูบ่้าน
หมูบ่้านละ 20,000 บาท 

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั เพือ่จ่ายเป็นสมทบกองทุนหลัก 150,000    เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
สุขภาพต าบลหอค า (สปสช.) ประกนัสุขภาพต าบลหอค า หอค า

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน  3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการต้ังด่านจุดตรวจและ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร. 50,000     1  แห่ง ส านักปลัด

อ านวยความสะดวกช่วงเทศกาล ตามโครงการต้ังด่านจุดตรวจและ
อ านวยความสะดวกช่วงเทศกาล

2 โครงการสัมมนาทางวชิาการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 25,000     1  แห่ง ส านักปลัด
และพธิชีุมนุมสวนสนาม เนื่องใน ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมา
วนัคล้ายวนัสถาปนาอาสาสมคัร ยานพาหนะ ฯลฯ
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ปี 2562

3 โครงการฝึกอบรมป้องกนัภัย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวทิยากร 30,000     14 หมูบ่้าน ส านักปลัด
ภายในหมูบ่้าน อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

4 ค่าจัดซ้ือกระจกโค้งบริเวณตาม เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระจกโค้ง 100,000    14 หมูบ่้าน ส านักปลัด
แยกและจุดเส่ียง พร้อมค่าติดต้ัง 

5 ค่าจัดซ้ือกล้อง CCTV พร้อมค่า เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้อง CCTV 7,000       เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ติดต้ัง พร้อมค่าติดต้ัง จ านวน 2 ตัว หอค า

6 ค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดผจญเพลิง 40,000     เทศบาลต าบล ส านักปลัด

จ านวน 1 ชุด หอค า

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงาน 3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการป้องกนัและปราบปราม เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการป้องกนั 50,000 1  แห่ง ส านักปลัด

ยาเสพติด ปี 2562 และปราบปรามยาเสพติด เช่น
ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การสง่เสริมการลงทนุพาณชิยกรรมการทอ่งเทีย่วกีฬาและนันทนาการ
แผนงาน 4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกฬีาต าบลสร้าง จ่ายเป็นค่าการจัดการแข่งขัน 200,000 14  หมูบ่้าน กองสวสัดิการ

ความรู้รักสามคัคีของประชาชน กฬีาต าบลหอค า สังคม
ในชุมชน

2 โครงการจัดงานวนัเด็ก ประจ าปี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดงานวนัเด็ก 70,000 1  แห่ง กองการศึกษา
งบประมาณ พ.ศ.2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แผนงาน 5.1 แผนงานด้านสาธารณสขุ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการปลูกป่า 20,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ ์ส่ิงแวดล้อม ปรับปรุง หอค า
ภูมทัิศน์

2 ค่าปักเขตท่ีสาธารณะ เพือ่จ่ายเป็นค่าปักเขตท่ีสาธารณะ 100,000    14 หมูบ่้าน กองช่าง
ภายในต าบลหอค า

3 โครงการคัดแยกขยะ เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการคัดแยก 50,000     14 หมูบ่้าน กองสาธารณสุข
ขยะในหมูบ่้านในเขตต าบลหอค า

4 รายจ่ายค่าฝังกลบบ่อขยะ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการ 100,000    เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
ฝังกลบบ่อขยะของเทศบาล หอค า
ต าบลหอค า

พ.ศ. 2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
แผนงาน 6.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ 900,000 เทศบาลต าบล กองการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน แข่งขันเรือยาวชิงถ้วย หอค า
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี
2 โครงการส่งเสริมประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ 150,000    เทศบาลต าบล กองการศึกษา

สงกรานต์ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ หอค า
3 โครงการจัดงานประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการ 120,000    เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง หอค า
4 อดุหนุนโครงการแข่งเรือประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าอดุหนุนโครงการ 20,000     บ้านหนองเข็ง กองการศึกษา

บ้านหนองเข็ง แข่งเรือประเพณีบ้านหนองเข็ง หมูท่ี่ 3หนองเข็ง

5 อดุหนุนโครงการงานประเพณี เพือ่จ่ายเป็นค่าอดุหนุนโครงการ 96,000     14 หมูบ่้าน กองการศึกษา
และกจิกรรมทางศาสนา งานประเพณีและกจิกรรมทาง

ศาสนาทุกหมูบ่้าน 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่
แผนงาน 7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าจัดประชุมประชาคมต าบล เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 75,000     เทศบาลต าบล ส านักปลัด

ประชุมประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล หอค า
เช่นค่าป้าย ค่าวสัดุในการฝึกอบรม
ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือก 500,000    เทศบาลต าบล ส านักปลัด
ต้ัง ในเขตต าบลหอค า หอค า

3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาท เพื่อจา่ยค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติ 150,000    เทศบาลต าบล ส านักปลัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หอค า
พระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์

4 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพื่อจา่ยเป็นค่าจดัท าโครงการจดัท า 170,000    เทศบาลต าบล กองคลัง
เทศบาลต าบลหอค า แผนท่ีภาษเีทศบาลต าบลหอค า หอค า

5 โครงการออกเกบ็ภาษเีคล่ือนท่ี เพือ่จ่ายเป็นค่าโครงการออกเกบ็ 20,000     เทศบาลต าบล กองคลัง
ภาษเีคล่ือนท่ี หอค า

6 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็ 49,500 เทศบาลต าบล ส านักปลัด,กองชา่ง

เอกสาร แบบ 2 บาน หอค า กองการศึกษา

จ านวน 9 หลัง โดยมคุีณลักษณะ กองสาธารณสุข

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 61 กองสวสัดิการฯ

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่
แผนงาน 7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงานพร้อมเกา้อี้ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 41,000     เทศบาลต าบล ส านักปลัด

พร้อมเกา้อี ้จ านวน 2 ชุด และ หอค า กองสวสัดิการฯ
ให้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ  4  ชุด กองการศึกษา

8 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก 814,000 เทศบาลต าบล ส านักปลัด
แบบดับเบิล้แค๊บ (ดีเซล) แบบดับเบิล้แค๊บ ขนาด หอค า

1 ตัน จ านวน 1 คัน มคุีณลักษณะ
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 61

9 ค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าร้อน 5,500       เทศบาลต าบล ส านักปลัด
แบบต้ังพืน้ น้ าเย็น แบบต้ังพืน้ หอค า

จ านวน 1 เคร่ือง
10 ค่าจัดซ้ือเกา้อีส้ านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีส้ านัก 10,500 เทศบาลต าบล กองคลัง

งาน จ านวน 6 ตัว หอค า กองช่าง

11 ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์แบบต้ังโต๊ะ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 48,000     เทศบาลต าบล กองคลัง
ส าหรับส านักงาน ส าหรับ สนง. จ านวน 3 เคร่ือง หอค า

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืน้ฐานคอมพวิเตอร์ ปี 61

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่
แผนงาน 7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ เพือ่เป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ 4,300       เทศบาลต าบล กองคลัง

ฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถังหมกึพมิพ์ หอค า
จ านวน 1 เคร่ือง เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ฐานคอมฯปี61

13 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอลอดีี เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ 30,600     เทศบาลต าบล กองการศึกษา
( LED TV) แบบ Smart TV แอลอดีี (LED TV)แบบ Smart TV หอค า

จ านวน 3 เคร่ือง
14 ค่าจัดซ้ือกล้องวดีิโอ เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องวดีิโอ 30,000     เทศบาลต าบล กองการศึกษา

จ านวน 1 เคร่ือง หอค า
15 อดุหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนศูนย์ 15,000 อบต.โนนสมบูรณ์ ส านักปลัด

การช่วยเหลือประชาชน ของ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
อปท. อ าเภอเมอืงบึงกาฬ ประชาชน ของ อปท. อ.เมอืงฯ

16 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพือ่จ่ายค่าจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 2,400,000  เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข
6 ตัน 6 ล้อกระบอกสูบไม่ต่ ากวา่ หอค า
6,000 ซีซีแบบอดัทา้ยจ านวน 1 คัน

โดยคุณลักษณะราคาตามบญัชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ป ี2561

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด. 2



 
 

 
 
 
 

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที ่7. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่
แผนงาน 7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองรับ-ส่งวทิยุ 28,000     เทศบาลต าบล กองสาธารณสุข

ชนิดประจ าท่ี ชนิดประจ าท่ี ขนาดก าลังส่ง 10 หอค า
วตัต์ จ านวน 1 เคร่ือง ราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 61

18 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์ เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองพมิพ์ 15,800 เทศบาลต าบล กองสวสัดิการฯ
Multifunction แบบฉีดหมกึ Mulifunction  แบบฉีดหมกึ หอค า กองช่าง

(Inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง
โดยมเีกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ ปี 61

19 ค่าจัดซ้ือปัม๊หอยโข่ง (หน้าแปลน) เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปัม๊หอยโข่ง 43,300     เทศบาลต าบล กองช่าง
(หน้าแปลน) ขนาด 7 แรงมา้ หอค า
3 เฟส จ านวน 1 ตัว

20 ค่าซ้ือเคร่ืองขยายเสียงรถโฆษณา เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยาย 20,000     เทศบาลต าบล กองช่าง
เสียงรถโฆษณา จ านวน 1 ชุด หอค า
คุณลักษณะราคาตามท้องตลาด

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2562 แบบ ผด. 2


