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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

43 
12 

 
 

467,306,000 
6,550,000 

 
 

26 
5 

 
 

70,825,000 
2,200,000 

 
 

34 
7 

 
 

171,075,000 
4,550,000 

 
 

50 
2 

 
 

248,100,000 
1,300,000 

 
 

153 
26 

 
 

957,306,000 
14,600,000 

รวม 55 473,856,000 31 73,025,000 41 175,625,000 52 249,400,000 179 971,906,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.3  แผนงานการศึกษา 
2.4  แผนงานสาธารณสุข 

 
 
5 
6 
13 
12 

 
 

202,000 
11,440,000 
6,915,800 

729,000 

 
 
5 
8 
10 
8 

 
 

226,000 
11,578,000 
6,185,800 

692,500 

 
 
5 
6 
9 
7 

 
 

592,000 
11,448,000 
6,135,800 

621,000 

 
 
3 
6 
9 
6 

 
 

262,000 
11,440,000 
6,135,800 

521,000 

 
 

18 
26 
41 
33 

 
 

1,282,000 
45,906,000 
25,373,200 
2,563,500 

รวม 36 19,286,800 31 18,682,300 27 18,796,800 24 18,358,800 118 75,124,700 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
9 

 
 

2,274,000 

 
 
8 

 
 

639,000 

 
 
5 

 
 

504,000 

 
 
5 

 
 

534,000 

 
 

27 

 
 

3,951,000 

รวม 9 2,274,000 8 639,000 5 504,000 5 534,000 27 3,951,000 

แบบ ผ.07 



  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ   50        
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ 
4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 
7 

 
 
 

1,050,000 

 
 
 

16 

 
 
 

5,150,000 

 
 
 
5 

 
 
 

500,000 

 
 
 
4 

 
 
 

400,000 

 
 
 

32 

 
 
 

7,100,000 

รวม 7 1,050,000 16 5,150,000 5 500,000 4 400,000 32 7,100,000 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1  แผนงานสาธารณสุข 

 
 

10 

 
 

910,000 

 
 
3 

 
 

400,000 

 
 
3 

 
 

650,000 

 
 
2 

 
 

350,000 

 
 

18 

 
 

2,310,000 

รวม 10 910,000 3 400,000 3 650,000 2 350,000 18 2,310,000 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
8 

 
 

1,625,000 

 
 
7 

 
 

1,575,000 

 
 
7 

 
 

1,575,000 

 
 
7 

 
 

1,575,000 

 
 

29 

 
 

6,350,000 

รวม 8 1,625,000 7 1,575,000 7 1,575,000 7 1,575,000 29 6,350,000 

แบบ ผ.07 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
จัดการที่ดี 
7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

15 

 
 

2,650,000 

 
 

12 

 
 

1,480,000 

 
 

10 

 
 

14,600,000 

 
 
7 

 
 

950,000 

 
 

44 

 
 

19,680,000 
รวม 15 2,650,000 12 1,480,000 10 14,600,000 7 950,000 44 19,680,000 

รวมทั้งสิ้น 140 501,651,800 108 100,951,300 98 212,250,800 101 271,567,800 447 1,086,421,700 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.07 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

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

- ก่อสร้างถนน คสล. 
 เส้นปลายนา-หนองขอน 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
 เส้นบ้านน้อย ไปนานอก 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

 
 
ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4–6 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 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 - ก่อสร้างถนน คสล. ใน   
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ  
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. สะง้อ–
ถนน 212 หนองตากแดด 
(ประชาคม หมู่ที่  2 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล.  
สะง้อ –โนนยาง 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่3  
บ้านหนองเข็ง  
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 

1. การสัญจรไปมา 
สะดวกปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล.ริมเขื่อน
กั้นตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
เข็ง (ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 
(ประชาคม  หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่
ทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกสะอาด (ประชาคม หมู่ที่ 
4 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล.ริมแม่น้ า
โขง (หน้า ทต.หอค า) หมู่ที่ 1 
บ้านหอค า 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.                   
กว้าง  4-6 เมตร  
ยาว  800  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล.                   
กว้าง  4-6 เมตร  
ยาว  800  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล.                   
กว้าง  4-6 เมตร  
ยาว  800  เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 49 เมตร 

 
 
 
 
700,000 

 
 
 

700,000 
 
 
 
 

100,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
บ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล.  
 ริมทางหลวง (ทิศใต้) 
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล.  
ริมทางหลวงแผ่นดิน  
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นน้ าประปาหมู่บ้าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่เมรุ
และต่อจากเมรุ 
(ประชาคม หมู่ที่ 5,6,7 เสนอ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  600  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  100  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง  4–6 เมตร  
ยาว  100  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 300  เมตร  
จ านวน 3  แห่ง 

 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

650,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 

 

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 3 เส้น 
 

1. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
บ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่
ทางการเกษตร (เส้นนานาย
สม) หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย  
(ประชาคม หมู่ที่ 6 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน
นายสุริยะ (ริมทางหลวง) 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 
 
 

- ก่อสร้างถนน คสล. เส้น 
ริมทางหลวง   
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่
ทางการเกษตร หมู่ที่ 7  
บ้านหนองบัวทอง  
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ)  

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
บ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล. รมิทาง
หลวง (เส้นหน้าวัด) หมู่ที่ 9 
บ้านนาโซ่  (ประชาคม หมู่ที่ 
9 เสนอ) 
 

-ก่อสร้างถนน คสล.  ใน
หมู่บ้าน หมูท่ี่ 10 บ้านวังด่าน  
(ประชาคม  หมู่ที่ 10 เสนอ 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
 (ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 
 
- ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 
หมู่ที ่11 บ้านไทยเจริญ 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 
 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 600  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 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 

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. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
บ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 บ้านสมประสงค์  
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 
 
 -ก่อสร้างถนน คสล. เส้นไป
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บ้านสมประสงค์  (ประชาคม 
หมู่ที่ 12 เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนน คสล. ข้างทาง
หลวง หมู่ที่ 12 บ้านสม
ประสงค์ (ประชาคม หมู่ที่ 12 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 600  เมตร 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–5 เมตร 
ยาว 300  เมตร 
 
 
ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 800  เมตร 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

350,000 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
(เส้นโนนปลายนา) หมู่ที ่13  
บ้านหอค าเหนือ   (ประชาคม 
หมู่ที่ 13 เสนอ) 
 

-ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
(ริมทาง) หมู่ที่ 13 บ้านหอค า
เหนือ (ประชาคม ม.13 เสนอ) 
 

- ก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน (สายบ้านทุ่ง)หมู่ที่14 
บ้านเจริญรัตน์ (ประชาคม 
หมู่ที่ 14 เสนอ) 
 

-ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่
ทางการเกษตร ม.4,6,7,14 
(ประชาคม หมู่ที่ 4,6,7,14 
เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6 เมตร  
ยาว 600 เมตร 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4  เมตร  
ยาว 47 เมตร 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4–6  เมตร 
ยาว 600  เมตร 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร  
จ านวน 4 สาย 

500,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 

700,000 
 
 
 
 

350,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 4 เส้น 
 
 
 

ถนน คสล. เพ่ิม 
จ านวน 4 เส้น 
 

1. การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
2. ลดค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมบ ารุง 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่ 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง 
เชื่อมระหว่างต าบล 
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 
ต.หอค า ถึง บ้านชัยบาดาล 
หมู่ที่ 2 ต.โนนสว่าง 
 
-บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14 
ต าบลหอค า ถึงบ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเลิง 
 
-บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 
ต าบลหอค า ถึงบ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 12 ต าบลหนองเลิง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กันและการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 8,000 เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
 

 200,000  
 
 
 
 
 

600,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

600,000 
 

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

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่
กันสะดวกขึ้น 
2.การขนส่ง
สินค้าสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อม
ระหว่างต าบล 
-บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 ต าบล 
หอค า ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที ่
12  ต าบลหนองเลิง 
 
-บ้านหอค า หมู่ที ่1 ต าบล 
หอค า ถึง บ้านดอนปอ  
หมู่ที ่5 ต าบลโนนสว่าง 
 
-บ้านนาโซ่ หมู่ที ่9 ต าบลหอค า 
ถึง บ้านหนองหมู หมู่ที ่5 
ต าบลหนองเลิง 
 

 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
 
 
 
 

400,000  
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 

ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 

ยกระดับมาตรฐาน
ถนนให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 
 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่
กันสะดวกขึ้น 
2.การขนส่ง
สินค้าสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 ต าบล
หอค า ถึง บ้านชัยบาดาล  
หมู่ที ่2 ต าบลโนนสว่าง 
 
 
-บ้านหนองบัวทอง หมู่ที ่7 ต าบล
หอค า ถึง บ้านโนนสง่า หมู่ที ่12  
ต าบลหนองเลิง 
 
 
-บ้านสมประสงค์ หมู่ที ่12 ต าบล
หอค า ถึง บ้านห้วยก้านเหลือง  
ต าบลปากคาด 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

500,000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 

350,000 
 

ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น จ านวน 
1 เส้น 
 
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น จ านวน 
1 เส้น 
 
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น จ านวน 
1 เส้น 
 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่
กันสะดวกขึ้น 
2.การขนส่ง
สินค้าสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนภายในต าบลหอค า 
พร้อมลงท่อระบายน้ า  
(ประชาคม 14 หมู่บ้านเสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนภาย 
ในต าบล  
จ านวน 14 หมู่บ้าน  

1,400,000    ยกระดับ
มาตรฐานถนนให้
ดีขึ้น  
จ านวน 14 เส้น 

1.ประชาชนใน
พ้ืนที่ไปมาหาสู่
กันสะดวกขึ้น 
2.การขนส่ง
สินค้าสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่
พ้ืนที่ทางการเกษตร  
เส้นทางลงสะพาน- โนนยาง  
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น   
ชลประทาน-หนองเครือเขา 
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 
 

 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยกระดับ
มาตรฐานถนนให้
ดีขึ้น จ านวน 1 
เส้น 
 

ยกระดับ
มาตรฐานถนนให้
ดีขึ้น จ านวน 1 
เส้น 

1.ประชาชนใน
พ้ืนทีไ่ปมาหาสู่
กันสะดวกขึ้น 
2.การขนส่ง
สินค้าสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้อง-ถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้น  
 บ้านโนนยาง-บ้านสะง้อ 
  (ประชาคม หมู่ที่ 5 เสนอ) 
 

-ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ห้วยศิลาเลข 
(ประชาคม หมู่ที่ 7) 
 
-ปรับปรุงถนนลูกรังสะง้อ –
หนองซุง  
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 
 
-ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
เพ่ือการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองเข็ง (ประชาคม หมู่ที่ 3 
เสนอ)  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบายน้ า 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
300,000 

 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

300,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

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. การเดินทาง
ไปมาสะดวก
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร พร้อมลงท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
-ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร หนองกวางโตน 
หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ  
(ประชาคม หมู่ที่ 13 เสนอ) 
 

-ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร ทางไปหนองเครือ
เขา (ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
 

-ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนอง
ตากแดด –โนนยาง  
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 
  
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000  เมตร 

350,000 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. การเดินทาง
ไปมาสะดวก
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนอง
กุมกาม และสายหนองกุดจับ  
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ) 
 
 
-ปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นถนน
ตัดใหม่ เส้นหลังบ้านนางสุกี  
ถึงถนนใหญ่ 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 
จ านวน 2 สาย 
 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  4,000  เมตร 

  
 
 
 
 

200,000 

 200,000 ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 2 เส้น 
 
ยกระดับ
มาตรฐานถนน
ให้ดีขึ้น  
จ านวน 1 เส้น 

1. การเดินทาง
ไปมาสะดวก
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
สาย  วัดป่าวังน้ าเย็น-หนองเข็ง  
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 
 
 

  

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
หาสู่กัน และการ
ขนส่งสินค้ารวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 

 

1. การเดินทาง
ไปมาสะดวก
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

 -ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่
ทางการเกษตร 
(ประชาคม หมู่ที่ 4,6,12 
เสนอ) 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้น
หนองปลาดุก  หมู่ที่ 2  
บ้านสะง้อ 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 
 
 
-ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบ
สนามกีฬา  หมู่ที่ 12 บ้าน
สมประสงค์ 
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 
 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาหาสู่
กัน และการขนส่ง
สินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  6,000  เมตร 
จ านวน 3 สาย 
 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,000  เมตร 
พร้อมลงท่อระบาย
น้ า จ านวน 1 สาย 
 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 5,000  เมตร 
 

 
 
 
 
 

300,000 

 600,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

200,000 ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 3 เส้น 
 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 
 
 
 
ถนนลูกรัง เพิ่ม 
จ านวน 1 เส้น 
 

1. การเดินทาง
ไปมาสะดวก
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ได้ดี 
2. ลดค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

6 โครงการซ่อมแซมถนน 
ลาดยางระหว่างต าบล  
สายสมประสงค์ – หนองหมู 
(ประชาคม หมู่ที่  12 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน   

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
จ านวน  1  สาย 

 600,000   ยกระดับ
มาตรฐาน 
ถนนให้ดีขึ้น 
จ านวน 1 เส้น 

การสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
คสล. ภายในต าบลหอค า  
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
ในฤดูฝนมีความ
สะดวกมากข้ึนน้ าไม่
ท่วมถนนไม่เสียหาย 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ยาว 1,000 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 
 
 

  รางระบายน้ า
เพ่ิม  จ านวน 
14 เส้น 

เพ่ือให้ระบาย
น้ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ภายในต าบลหอค า         
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือให้การระบายน้ า
มีความสะดวกมาก
ขึ้น 

ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
คสล. ยาว 140 เมตร 

1,000,000 
 

1,000,000   ท่อระบายน้ า
เพ่ิม จ านวน  
14 เส้น 

เพ่ือระบายน้ า
ได้สะดวกและ
น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างลาน คสล.
เอนกประสงค์   (ประชาคมทั้ง 
14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
สาธารณะร่วมกัน 

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

ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์
สาธารณะ
ร่วมกัน 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยม คสล. (ประชาคม   
หมู่ที่ 3,9,10,13,14 เสนอ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ าไหลสะดวก 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. จ านวน 5 แห่ง 
ม.3(4 จุด) ม.9(3 จุด) 
ม.10(3จุด) ม.13(3จดุ) 
ม.14 (2จุด) 

200,000 400,000 200,000 200,000 การระบายน้ าไหล
สะดวกขึ้น 
จ านวน 5  แห่ง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกการสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยม คสล. เส้นบ้านเจริญ
รัตน์-โนนสง่า  (ประชาคม   
หมู่ที่ 14 เสนอ) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ าไหลสะดวก 

จ านวน  1  แห่ง 200,000    การระบายน้ าไหล
สะดวกขึ้น 
จ านวน 1  แห่ง 

ท าให้น้ าไหล
สะดวกการสัญจร
ไปมาสะดวก 

กองช่าง 

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

เพ่ือกักเก็บน้ าและ
การระบายน้ าใช้ได้
อย่างทั่วถึง 

จ านวน  2  แห่ง    400,000 มีประตูเปิด-ปิด
น้ า เพิ่มข้ึน  
จ านวน 2 แห่ง 

สามารถกักเก็บน้ า
ที่เพียงพอแก่
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

12 โครงการขุดลอกกั้นแนวเขต
หนองกุดจับ  
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ) 

เพ่ือป้องกันไฟไหม้
เขตหนองสาธารณะ 

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

เพ่ือป้องกันไฟ
ไหม้เขต
สาธารณะ 

   กองช่าง 

13 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน  เสนอ)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภคท่ี
เพียงพอ 

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

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคอย่างพอ
เพียงพอ 

กองช่าง 
และกรม 
ทรัพยากร

น้ า 
14 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น  

หนองเครือเขา  
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง  
ตามแบบเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 
 

 
 
 

 300,000 
 

 สามารถกักเก็บน้ า
ได้ตามปกติ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

สามารถกักเก็บ
น้ าที่เพียงพอแก่
การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
ห้วยหนองเมือก   
(ประชาคม หมู่ที่ 1 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 

 300,000 
 

  สามารถกักเก็บน้ า
ได้ตามปกติ 
จ านวน 1 แห่ง 
 

สามารถกักเก็บ
น้ าที่เพียงพอแก่
การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หนองกุดจับ  บ้านวังด่าน  
หมู่ที่ 10   
(ประชาคม หมู่ที่ 10 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1  แห่ง 
 
 

 
 

500,000 
 
 
 

  กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

สามารถกักเก็บ
น้ าที่เพียงพอแก่
การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

กองช่าง 

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

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1  แห่ง   
 

500,000 
 

 กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ า
ปริมาณที่มาก
ขึ้น  

กองช่าง 

18 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 า
ปริมาณที่มาก
ขึ้น  
 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น     
ห้วยสีลาเลข /ห้วยนาโพธิ์ 
จ านวน 2 จุด   หมู่ที่ 13  
(ประชาคม หมู่ที่ 11,13 เสนอ) 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

จ านวน  1 แห่ง 
 

200,000 
 

200,000   กักเก็บน้ าปริมาณ
ที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ า
ปริมาณที่มาก
ขึ้น  
 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

20 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 า
ปริมาณที่มาก
ขึ้น 

กองช่าง 

21 เสริมฝายน้ าล้นล าห้วยหนองเข็ง 
(ประชาคม หมู่ที่ 3 เสนอ) 
 

เพ่ือกักเก็บน้ าได้
ปริมาณมากข้ึน 

จ านวน 1 แห่ง  300,000   กักเก็บน้ าได้
ปริมาณที่มากขึ้น  
จ านวน 1  แห่ง 

กักเก็บน้ า
ปริมาณที่มาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
01010000
011 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน   
(ประชาคม หมู่ที่ 5,6,8,9,12 
เสนอ) 

เพ่ือให้ศาลา
ประชาคมได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวน  5  แห่ง 
ปี 61 ม.9,ม.5 
ปี 62 ม.8,ม.12 
ปี 63 ม.6 

200,000 200,000 100,000  ต่อเติมศาลา
ประชาคม  
จ านวน 5 หลัง 

ประชาชนมี
สถานที่ท า
กิจกรรมส่วนรวม
ร่วมกัน     

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างศาลาริมฝั่ง
แม่น้ าโขง 
(ประชาคม หมู่ที่ 2,3 เสนอ) 

เพ่ือเป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชน 

จ านวน 2 หลัง 250,000  250,000  ได้ศาลาพักคอย 
จ านวน 2 หลัง 

เป็นสถานที่
พักผ่อนให้แก่
ประชาชนทั่วไป 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า   
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือสามารถส่งน้ าสู่
พ้ืนที่การเกษตรได้ดี
ขึ้น 

จ านวน   1  แห่ง  200,000    สถานีสูบน้ าใช้
งานได้ตามปกติ   
จ านวน  1 แห่ง 

สามารถส่งน้ าสู่
พ้ืนที่การเกษตร
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาวัด, ศาลาพักญาติ , 
ซุ้มประตูโขง , หอระฆัง 
และห้องน้ า   
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือปรับปรุงให้ได้รับ
ความสวยงามและ
สะดวกมากข้ึน 

จ านวน 14 แห่ง   1,400,000  ปรับปรุงบริเวณ
วัดให้มีความ
สวยงามมากข้ึน 

วัดได้รับการดูแล
บ ารุงรักษามาก
ขึ้น 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการประชุมจัดท าผังชุมชน
และการโยธาและผังเมือง  
(สนง.โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดบึงกาฬ เสนอ) 
 

เพ่ือให้ชุมชนพัฒนา
อย่างมีระเบียบ ถูก
สุขลักษณะสอดคล้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การโยธาและผังเมือง 

จ านวน14หมู่บ้าน 
 

 
 

100,000 
 
 

  ชุมชนมีระเบียบ
วินัยเพิ่มมากข้ึน 

ชุมชนพัฒนาอย่างมี
ระเบียบถูก
สุขลักษณะ 
สอดคล้องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง. 
โยธาธิการ
และผังเมือง 
จ.บึงกาฬ 
  

6 โครงการขยายเขตประปาใน  
ต าบลหอค า  (ประชาคมทั้ง 14 
หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 
 

400,000    ขยายเขต
ประปา จ านวน 
14 หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

7 โครงการจัดซื้อวัสดุในกิจการ
ประปา 
 

เพ่ือให้การใช้งานใน
ระบบประปาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จ านวน  9  แห่ง 400,000    มีวัสดุใช้ใน
ประปาอย่าง
เพียงพอ 
จ านวน 9 แห่ง 

การใช้งานในระบบ
ประปาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

กองช่าง 
 

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

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีน้ าใช้สะอาด
และสามารถดื่มได้ 

จ านวน  3  แห่ง  500,000   มีน้ าทีส่ะอาด
และสามารถดื่ม
ได้ 3 แห่ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าที่สามารถดื่มได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ      75 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะ และชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการซ่อมแซมระบบประปา 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ) 

เพ่ือให้การใช้งาน 
ในระบบประปา
เป็นไปด้วยเรียบร้อย 

จ านวน  9  แห่ง 200,000    ประปาใช้งานได้
ตามปกติ   
จ านวน 9 แห่ง 

การใช้งานใน
ระบบประปา
เป็นไปด้วยดีขึ้น 

กองช่าง 
 
 

10 ก่อสร้างเมรุ และปรับปรุง
บริเวณฌาปนสถาน 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ถกูสุขลักษณะ
ไม่ก่อมลพิษ 
 

จ านวน  14  แห่ง 400,000  1,000,000  ปรับปรุงบริเวณ 
ฌาปนสถาน  
จ านวน 14  แห่ง 

การจัดงาน
ฌาปนกิจศพ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 8 บ้านหนอง
แสง และหมู่ท่ี 10 บ้านวังด่าน 
(ประชาคม หมู่ที่ 8,10 เสนอ) 

เพ่ือให้ถกูสุขลักษณะ
ไม่ก่อมลพิษ 
 

จ านวน  2  แห่ง 400,000    ก่อสร้างเมรุ 
จ านวน 2  แห่ง 

การจัดงาน
ฌาปนกิจศพ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

12 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 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (KPI) 

1 โครงการส่งเสริมพันธุ์พืชแก่
เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร
ได้มีพันธุ์พืชที่มี
คุณภาพ 

เกษตรกรต าบลหอค า 
จ านวน 500 ราย 
 

 50,000   มีพันธ์พืชให้กับ
ประชาชน  
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

เกษตรกรมีพันธุ์
พืชที่มีคุณภาพ
ในการ
เพาะปลูก 

เกษตร
อ 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
อาชีพได้เป็น
อย่างดี 

กอง
สวัสดิการ
สังคม
ร่วมกับ 
เกษตร 
อ.เมือง 
บึงกาฬ 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิต  หมู่ที่ 2 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพที่หลากหลาย
ให้เลือกและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

จ านวน  1  กลุ่ม 
 
 

  100,000  สมาชิกในกลุ่ม 
1 กลุ่ม มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้
มีรายได้ มีการ
สร้างงานมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
กับส่วน

ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ 
-การปลูกสวนสมุนไพร 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

20,000    ประชาชนมี
รายได้และมี
อาชีพเสริม 
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ)
หมู่ที ่1– หมู่ที่ 14 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

30,000    ประชาชนมี
รายได้และมี
อาชีพเสริม 
จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 ส่งเสริมกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 
(ประชาคม หมู่ที่ 4 เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
ที่หลากหลายให้เลือก
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 1 กลุ่ม   30,000 
 

 ประชาชนมี
รายได้และมี
อาชีพเสริม 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

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

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและสินค้าให้มี
คุณภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน 14 กลุ่ม 
 
 
 

 
 

 
 
 

140,000 
 
 
 

 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
กับส่วน

ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี 
(ประชาคม ทั้ง 14 หมู่บ้าน) 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและสินค้าให้มี
คุณภาพ สมาชิกใน
กลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

จ านวน14หมู่บ้าน    140,000 ประชาชนมีรายได้
และมีอาชีพเสริม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ให้มี
รายได้ มีการสร้าง
งานมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 
สังคมกับ

ส่วน
ราชการที่
เกี่ยวข้อง 

9 โครงการจัดการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลหอค า 

เพ่ือปรับปรุงข้อมูลด้าน
การเกษตรให้เป็น
ปัจจุบัน 

จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

 20,000   น าความรู้ไป
ประกอบอาชีพ
เสริมได้ 

เพ่ือปรับปรุง
ข้อมูลด้าน
การเกษตรให้เป็น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด
,เกษตร 
อ.เมือง 
บึงกาฬ 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ย 
พืชสด และปุ๋ยชีวภาพแบบ
ครบวงจร 

เพ่ือส่งเสริมการปลูก
ปุ๋ยพืชสด 

จ านวน 14 หมู่บ้าน  34,000   ลดต้นทุนใน
การผลิตได้ 

เพ่ือประหยัด
ค่าใช้จ่ายแต่
ผลผลิตได้มาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคมกับ
เกษตรอ าเภอ 

11 ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการชุมชนได้เป็น
ที่พ่ึงของสมาชิกอย่าง
ยั่งยืน 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และสวัสดิการ 
 

30,000    ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

สมาชิกมีการ
ออมเงินและ
ได้รับสวัสดิการ 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้
ผู้สูงอายุ/คนพิการ 
มีงานท า 

ฝึกอบรม ปีละ   
3-4 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุและ
คนพิการใน
ต าบล 
มีงานท า 

ผู้สูงอายุและคน
พิการมีงานท า
และมีรายได้
เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม ร่วมกับ 

พมจ. 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุ  
ได้รับการดูแล 

ผู้สูงอายุจ านวน 
1,000  คน 

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

ท าให้ผู้สูงอายุ  
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ  และรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการสนับสนุนการ
เสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคม ให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

เพ่ือให้ผู้พิการได้รับ
การดูแล 

ผู้พิการจ านวน 
300 คน 

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

ท าให้ผู้พิการ
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ  และรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

เพ่ือให้ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการดูแล 

ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน 6 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยเอดส์ 
ได้รับเบี้ย  
จ านวน 6  คน 
 

ท าให้ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับการดูแลจาก
ภาครัฐ  และรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิ้ง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือไปดูความเป็นอยู่
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
มีขวัญและ
ก าลังใจดีข้ึน 

ได้รับการดูแล
และการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กับ พมจ. 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ี
ที่อยู่อาศัยให้คนยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้คนยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสมีบ้าน
สภาพที่ดีข้ึน 

จ านวน  1  หลัง  100,000   จ านวน  1  หลัง ผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส มี
บ้านพักสภาพที่ดี
ขึ้น 

พมจ. และ
ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

6 โครงการผู้สูงอายุเข้าวัด  
ฟังธรรมในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
(วัดป่าเทพวิมุติ) 

ผู้สูงอายุได้เข้าวัด 
ฟังธรรมมากข้ึน 

จ านวน  1  แห่ง  30,000   จ านวน  1  แห่ง ผู้สูงอายุได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

7 โครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนต าบลหอค า 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ให้มีบทบาทมากขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 เพ่ือพัฒนาเด็ก
และเยาวชนมี
บทบาทมากข้ึน
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กและเยาวชนมี
บทบาทในสังคม
มากขึ้น 

พมจ.และ
ส่วนราชการ
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 
(จ านวน 4 หมู่บ้าน) 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

 หมู่ที่ 1,2,3  
และหมู่ท่ี 5  

35,000 35,000 35,000 35,000 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
และกศน. 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
ชุมชนต าบลหอค า 
(ประชาคม  14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่การศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเพ่ือให้
ประชาชนได้มีที่ศึกษาหา
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวจากสื่อต่างๆ 

จ านวน  1 แห่ง 
 

50,000    ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้
ชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีที่
ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม จากสื่อ
เทคโนโลยี 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหอค า 
จ านวน 9 ศูนย ์

828,800 828,800 828,800 828,800 เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน จ านวน 
 9 ศูนย ์

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารที่มี
คุณค่าทาง 
โภชนาการ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมอาหารเสริม 
(นม)  ต าบลหอค า 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหารที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

สถานศึกษาในเขตต าบล
หอค า จ านวน  6  แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 9 ศูนย ์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม (นม) 
ครบถ้วน 

เด็กในเขตต าบล
หอค าได้รัสาร
อาหารที่ครบถ้วน
สมบูรณ์มี
พัฒนาการตามวัย 

กอง
การศึกษา 

 

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนในต าบลหอค า 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
มีสถานที่ท่ีได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อน
เกณฑ์ในเขตต าบลหอค า 

700,000    ศพด.ได้
มาตรฐานขึ้น  
จ านวน  
1 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่ที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

6 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา 

เพ่ือใช้ประกอบการ
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

- วัสดุทางการศึกษา 
- วัสดุส านักงาน 
- วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- วัสดุงานบ้านงานครัว 
- ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ครุภัณฑ์การศึกษา 

300,000 300,000 300,000 300,000 มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ทาง
การศึกษาท่ี
ครบถ้วน 
จ านวน  
9 ศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานการศึกษา 
 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

- เพ่ือส่งเสริมการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้การท ากิจกรรม
และกล้าแสดงออก 

เด็กนักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กกล้าแสดงออก
และร่วมท ากิจรรม
ร่วมกัน 

-เด็กมีการเรียนรู้
และกล้าแสดงออก
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- เด็กได้เล่นอย่าง
สนุกสนาน 

กอง
การศึกษา 

8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลหอค า 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหอค า 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้รับการสอนที่
ทันสมัยและเป็นไป
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

นักเรียนในเขต
ต าบลหอค า มี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามที่
โรงเรียนก าหนดไว้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.01 
11110101 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการอบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์      

เพ่ือให้มีความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์ 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

 50,000   สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้ดี 

มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์
สามารถใช้งานได้ดี 

กอง
การศึกษา 

 
10 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน 

การสอน 
เพ่ือยกระดับการเรียนการ
สอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในต าบล    
หอค า 
จ านวน 9  ศูนย์ 

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

ยกระดับการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิด
เรียน 

เพ่ือให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 

จ านวน  1  ครั้ง/
ปีการศึกษา  
ศพด. 

20,000    การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 
ในโรงเรียน 

เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และเด็กได้รับทราบ
วัตถุประสงค์ 

กอง 
การศึกษา 

12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน 

เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
แต่ละชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
จ านวน 9  ศูนย์ 

10,000    เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไว้ 

เพ่ือรู้จักวิถีชีวิตแต่
ละที่และการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (การติดตั้ง
เครื่องปั๊มแช่สแตนเลส) 

เพ่ือระบายอากาศให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 1 ศูนย์ 

ศูนยว์ัดสุวรรณ
ราชดาราม 
จ านวน 1 ศูนย ์

40,000    เพ่ือระบายอากาศ
ให้กับศูนย์เด็ก
เย็นสบายขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อากาศเย็นสบาย
ขึ้น  

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที ่1–หมู่ที ่14 
 

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

ประชาชนมี
สุขภาพดีไม่เป็น
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

หมู่ที ่1–หมู่ที ่14 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข แมว ได้รับ
วัคซีนป้องกัน 

ประชาชนมี
สุขภาพดีไม่เป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือกระตุ้นประชาชน
ได้ตระหนักถึงพิษภัย
ของโรคติดต่อ 

หมู่ที ่1-หมู่ที ่14 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนปลอด 
จากโรคติดต่อ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีไม่มี
โรคติดต่อ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
4 โครงการเวชปฏิบัติครอบครัว เพ่ือให้ประชาชนมี

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

ที่แข็งแรง 
ท าให้ประชาชน
มีสุขภาพดีถ้วน
หน้า 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์ตรวจสารเคมี
ในเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 

เพ่ือประเมินและเฝ้า
ระวังสุขภาพผู้มีภาวะ
เสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

กลุ่มเสี่ยงเกษตรกร
ในหมู่บ้านต าบล 
หอค า 

30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรได้รับ
การประเมิน
ดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น 

สามารถประเมินและ
เฝ้าระวังสุขภาพผู้มี
ภาวะเสี่ยงจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

6 โครงการนวดแผนไทย เพ่ือน ามาใช้เป็นต ารับ
ยารักษาโรคและการ
ดูแลสุขภาพประชาชน 
ควบคู่กับการแพทย์
แผนปัจจุบัน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน  
 

 100,000  ประชาชนได้รับ
การดูแลแพทย์
สุขภาพด้าน
ทางเล ือก 

สามารถน ามาใช้เป็น
ต ารับยารักษาโรค
และการดูแลสุขภาพ
ประชาชน ควบคู่กับ
การแพทย์แผน 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
อสม. 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข  มีความรู้  
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

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

อาสาสมัคร
สาธารณสุข มีความรู้  
และมีทักษะในการ
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคุมโรค 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาชมรมสร้าง
สุขภาพ 

เพ่ือพัฒนาแกนน าของ
ชมรมให้เป็นผู้น าที่
สามารถคิดและตัดสินใจ
ได้ด้วยตน 

จ านวน  450  คน  71,500   พัฒนาบุคคลใน
ชมรมให้เป็น
ผู้น าได้มากข้ึน 

สามารถพัฒนาแกน
น าของชมรมให้เป็น
ผู้น าที่สามารถคิด
และตัดสินใจ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

9 โครงการส่งเสริมการบริโภค
อาหารที่เสริมไอโอดีน 

เพ่ือให้ประชาชนไม่ขาด
สารไอโอดีน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000    ประชาชนไม่
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนไม่ขาด
สารไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
10 โครงการส่งเสริมการ

ด าเนินงานของชมรม
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
โดยใช้ครอบครัว สถาน
บริการสาธารณสุข วัด 
ชมรมและชุมชนเป็นฐาน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 28,000    ผู้สูงอายุมี
สุขภาพที่
แข็งแรง และ
การท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายุให้อยู่ใน
ครอบครัวอย่าง
อบอุ่น มีสุขภาพดี 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขกายสุขใจ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาและเฝ้า
ระวังคุณภาพน้ า 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ที่สะอาด 

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

ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดใช้ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
12 โครงการอบรมสุขาภิบาล 

เรื่องอาหารและร้าน
ผู้ประกอบการแผงลอย 

เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ความปลอดภัย 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000    ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

ประชาชนมีได้รับ
ความปลอดภัยใน
เรื่องอาหารมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 30,000    ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือที่ดี
ขึน้ 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้นกว่าเดิม 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
14 โครงการทันตสุขภาพเด็กใน

ต าบลหอค า 
เพ่ือให้เด็กในต าบลหอค า
มีสุขภาพฟันที่แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 9 ศูนย ์

30,000    เด็กมีสุขภาพฟันที่
แข็งแรง 

เด็กมีสุขภาพฟันที
ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมวินัยจราจร  
และติดตั้งป้ายจราจร 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
ระเบียบวินัยการจราจร
สามารถขับขี่ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย 

1 แห่ง   
สถานีต ารวจ 
ภูธรหอค า 

  20,000  ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้ดีขึ้น 

ผู้เข้าร่วมอบรมรู้
ระเบียบวินัยการจราจร
สามารถขับขี่
ยานพาหนะอย่าง
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการช่วยเหลือบรรเทา
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

เพ่ือให้การบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

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

สามารถให้การบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ 

ส านักปลัด 
 
 

3 โครงการส่งเสริมอาสาสตรี
ประชาธิปไตย   

เพ่ือส่งเสริมอาสาสตรี 
ให้มีบทบาทมากขึ้น 

จ านวน  1   กลุ่ม  25,000   สตรีมีบทบาท
มากขึ้น 

เพ่ือให้สตรีมีบทบาทใน
การเมืองมากข้ึน 

ส านักปลัด 
(กกต.) 

4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) 

เพ่ือฝึกอบรมทบทวน
เพ่ิมพูนความรู้แก่สมาชิก 
อปพร. 

จ านวน  100  คน    50,000 การเตรียมความ
พร้อมในการ
ป้องกันภัยต่างๆ 

กลุ่มเป้าหมายได้มี
ความรู้ด้านการป้อง 
กันภัยต่างๆ มากข้ึน 
 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งทีม
กู้ภัย 

เพ่ือให้ผู้น าชุมชน
ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยเบื้องต้น 

จ านวน 12  เดือน  50,000   การมีส่วนร่วม
ของชุมชนใน
การเฝ้าระวัง 
การแจ้งเตือน
ภัย 

เตรียมความพร้อม
ของชุมชน ให้มี
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
มีการเฝ้าระวัง การ
แจ้งเตือนภัย 

กอง
สาธารณสุข 
(สปสช.) 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
จัดตั้ง อปพร.ต าบลหอค า 
ประจ าปี 2561 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ    
อปพร.ในการปฏิบัติ
หนา้ที ่

อปพร.  
ทั้งหมด  150  คน 
 

200,000    อปพร.  
จ านวน 150 คน 
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อปพร. ต าบลหอค า
มีประสิทธิภาพ
พร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่และมีความ
ใหม่ในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ส านักปลัด 

7 โครงการตั้งจุดตรวจอ านวย
ความสะดวกการจราจรช่วง
เทศกาล   

เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
ถนนมีความปลอดภัย
มากขึ้น 

ตั้งบริการจุดตรวจ
ร่วมกับ สภ.หอค า  
ในช่วงเทศกาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 2 ครั้ง 
ช่วงปีใหม่  
และสงกรานต์ 

ลดอุบัติเหตุและ 
สามารถช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุได้ 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการสัมมนาทางวิชาการ  
และพิธีชุมนุมสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
อาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือเป็นการให้ความรู้
ทางวิชาการแก่สมาชิก 
อปพร. 

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

สมาชิก อปพร.
มีขวัญก าลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 
 
 

9 โครงการหยุดภัยแล้งด้วย
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ที่ประสบภัยแล้งอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวน 1 แห่ง 50,000    ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอและ
ราคาถูก 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ
และยั่งยืน 

กองช่าง 
กองก าลัง

รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

จ.บึงกาฬ 
10 โครงการจัดตั้งหรือปรับปรุง

ป้อมยามจุดสกัด    
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพติด
และการโจรกรรมใน
ชุมชน 

สร้างจุดสกัด  
14จุด 
 

 50,000   เป็นการเฝ้าระวัง 
ยาเสพติดในชุมชน 

การเฝ้าระวังยา
เสพติดและมี
การโจรกรรมใน
ชุมชนลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 3  การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการติดต้ังและซ่อมแซม
กล้อง CCTV 

เฝ้าระวังยาเสพติดและ
โจรกรรม 

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

การเฝ้าระวังยาเสพ
ติดมีประสิทธิผล 

ส านักปลัด 
กรม

ส่งเสริมฯ 
12 โครงการด าเนินงานกิจการ

ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดบึง
กาฬ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณกิจการ
ลูกเสือชาวบ้านจังหวัด
บึงกาฬ 

จ านวน  1  แห่ง 10,000    การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและ
หน่วยงานของรัฐ 

ลูกเสือชาวบ้านมี
ขวัญก าลังใจ 
เข้มแข็งพร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจ 
เทิดทูนและด ารงไว้
ซึ่ง ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
ลูกเสือ

ชาวบ้าน
จังหวัดบึง

กาฬ 
 

13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

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

ประชาชนห่างไกล 
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

14 โครงการฝึกอบรมป้องกันภัย
ภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนรู้จัก
วิธีการป้องกันภัย
เบื้องต้น 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 30,000 30,000   เพ่ือลดปัญหาภัย
ที่จะเกิดขึ้น 

ประชาชนรู้จัก
วิธีการป้องกันภัย
เบื้องต้นได้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(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  
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
 

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

เพ่ือให้พ่อค้าประชาชน
มีสถานที่ขายสินค้า 

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

พ่อค้าประชาชนมี
สถานที่ขายสินค้า
ท าให้ประชาชน
รายได้ 

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 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระหนองบัวทอง 
(ประชาคม หมู่ที่ 7 เสนอ) 

เพ่ือพัฒนาที่สาธารณะ
เป็นแหล่งที่ออกก าลัง
กายและเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 

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

ประชาชนในพื้นท่ี
มีที่ออกก าลังกาย
และใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกันได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หนองพรม 
(ประชาคม หมู่ที่ 11 เสนอ) 

เพ่ือเป็นพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน  1  แห่ง 
 

 100,000   ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 1 แห่ง 

ท าให้ประชาชน
ต าบลหอค า มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
 

6 โครงการพัฒนาหนองปลาดุก
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 เสนอ) 

เพ่ือเป็นการพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง  200,000   ปรับปรุงหนองปลาดุก
เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
จ านวน 1 แห่ง 

ท าให้ประชาชน
ต าบลหอค า มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 

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

เพ่ือเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ 

จ านวน 1 แห่ง  500,000   เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นท่ี
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ส านักปลัด 

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

เพ่ือเป็นการ
ท่องเที่ยวแบบศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี 

จ านวน 1  แห่ง  250,000   เป็นการท่องเที่ยวแบบ
ศึกษาวัฒนธรรม
ประเพณีของคนใน
ท้องถิ่น 

ประชาชนและ
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต าบล
สร้างความรู้รักสามัคคีของ
ประชาชนในชุมชน 
ต าบลหอค า  

เพ่ือให้ประชาชนได้เล่น
กีฬาส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัยของประชาชน
ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

จ านวน14หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความสามัคคี
และมีสุขภาพ
แข็งแรง  

สุขภาพพลานามัยของ
ประชาชนให้แข็งแรง
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการจัดงานกีฬา
เทศบาลสัมพันธ์ต่อต้าน 
ยาเสพติด 

เพ่ือรณรงค์การมีส่วน
ร่วมในแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในภาพรวม
ของเทศบาลในจังหวัด 
บึงกาฬให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในปัญหา
และมีส่วนร่วมกับทาง
ราชการ 

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

ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในภาพรวมของเทศบาล
ในจังหวัดบึงกาฬให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในปัญหาและมี
ส่วนร่วมกับทางราชการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเครือข่ายการ
พัฒนาสัมพันธ์ท้องถิ่น 

นักกีฬา 70  คน 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมพัฒนา
เครือข่าย 
จ านวน14แห่ง 

สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายการพัฒนา
สัมพันธ์ท้องถิ่น อ.เมือง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลังกาย 

จ านวน  5  แห่ง  500,000   ก่อสร้างลาน
กีฬา เพ่ิม 
จ านวน 5 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย และ
ไม่ไปยุ่งเก่ียวยาเสพ
ติด 

กองช่าง 

13 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลต์ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนมาสนใจการเล่น
กีฬามากข้ึน 

จ านวน  2  แห่ง 
รร.หอค าวิทยา
สรรค์ 
รร.บ้านโคกสะอาด 

 300,000   ติดตั้งไฟสปอร์ต
ไลต์ 
จ านวน 2 แห่ง 

ส่งเสริมให้
ประชาชนเยาวชน
มาสนใจการเล่น
กีฬามากข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬา 
(ประชาคม 14 หมู่บ้าน เสนอ) 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

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

สามารถส่งเสริมให้
เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยว 
และกีฬา 

15 โครงการส่งเสริมด้านกีฬา 
เพ่ือเชื่อมโยงระหว่าง
โรงเรียน 

เพ่ือส่งเสริมเล่นกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

กลุ่มโรงเรียนในเขต
ต าบลหอค า- หนอง
เลิง 

 50,000   การสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
โรงเรียน 

การแลกเปลี่ยน
ด้านกีฬา และความ
สามัคคีกัน 

กอง 
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 4  การพัฒนาด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ 
 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีที่ออกก าลังกาย 

จ านวน  3  แห่ง  900,000   มีเครื่องออกก าลัง
กายให้กับ 3 หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

ส านักปลัด
และสปสช. 

17 โครงการส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้ผู้สูงอายุและคน
พิการ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและคน
พิการได้ออกก าลังกาย
มากขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 50,000    ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
แข็งแรง คนพิการมีมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและมี
ส่วนร่วมมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
และสปสช. 

18 โครงการก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล  (ประชาคม หมู่ที่ 6 
เสนอ) 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนที่มีที่เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง  500,000   มีสนามฟุตซอลที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนที่มีออก
ก าลังกาย  

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
สนามกีฬา 
(ประชาคม หมู่ที่ 12 เสนอ) 

มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

จ านวน  1 แห่ง  100,000   สนามกีฬามี
มาตรฐานมากขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพที่แข็งแรง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  /ศูนย์
เพาะพันธุ์ปลาน้ าจืด 

เพ่ือเป็นการตระหนักให้
ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 

ประชาชน 
จ านวน 500 คน 

 50,000   ปลูกจิตส านึก 
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติให้คงอยู่ 

ประชาชนทุก
ครัวเรือน 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
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    การรักษาป่าให้
คงไว้  จ านวน  
1 แห่ง 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนได้มีส่วน
ร่วมในการปลูก
ต้นไม้สร้างความชุม
ชื่นแก่ชุมชน 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการส ารวจเขตที่
สาธารณะ 

เพ่ือป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ 

จ านวน 14 
หมู่บ้าน 
 

100,000    การรกัษาเขต
พ้ืนที่สาธารณะไว้ 

สามารถป้องกัน 
การบุกรุกที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดซื้อถังขยะ 
 

เพ่ือให้ครอบครัวที่ยัง
ขาดถังขยะได้มีถังขยะ
ที่เพียงพอ 

จ านวน  200  ถัง 100,000    ทุกครัวเรือน 
มีถังขยะไว้ใช้ 

หลังคาเรือนของ
ประชาชนมีถัง
ขยะที่เพียงพอ 

กองคลัง 
และกอง

สาธารณสุข 
5 โครงการจัดกิจกรรมการลดคัดแยก 

และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยหรือ
ของเสียอันตรายจากชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยจาก
ขยะที่เป็นอันตราย 

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

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงพิษ
ภัยของขยะที่เป็น
อันตราย 

กอง
สาธารณสุข 

6 โครงการฝังกลบบ่อขยะ เพ่ือลดปัญหามลพิษ
จากการเผาขยะ 

ฝังกลบ  
เดือนละ  1 ครั้ง 
จ านวน 12  ครั้ง/ปี 

300,000 300,000 300,000 300,000 ลดปัญหา
มลพิษทาง
ขยะ 

สามารถลดปัญหา
มลพิษทางอากาศ
และปัญหา
โรคติดต่อ 

กอง
สาธารณสุข 

7 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  

เพ่ือก าจัดขยะให้มี
คุณภาพมากขึ้น 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000    ประชาชนมี
ความรู้และ
เพ่ิมรายได้ให้
ครอบครัว 

เพ่ือเพ่ิมรายได้
ให้แก่ครอบครัว 

กอง
สาธารณสุข 

กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการบ าบัดน้ าเสีย และ
กลิ่นของยางพารา 

เพ่ือลดปัญหาน้ าเสียและ
กลิ่นยางพารา 

จ านวน  1   แห่ง   300,000  ลดปัญหามลพิษ
ของยางพารา 

ปัญหาน้ าเสียลด
น้อยลง และไม่
มีกลิ่นเหม็น 

กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 
  - กิจกรรมเกี่ยวกับขยะ   
อันตรายแลกไข่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การก าจัดขยะ 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 100,000    มีเครื่องมือใน
การช่วยก าจัด
ขยะ 
-ปริมาณขยะลด
น้อยลง 

ลดปัญหาขยะ
ให้น้อยลง 

กอง 
สาธารณสุข 

10 โครงการท าน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในด้าน
การเกษตร 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000    ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายใน
การเกษตร 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่าย
น้อยลงในการ
ท าการเกษตร 

กอง 
สาธารณสุข 

11 โครงการผลิตก๊าซในครัวเรือน
จากขยะ 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 70,000    ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
น้อยลง 

ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
น้อยลง และลด
ขยะในครัวเรือน 

กอง 
สาธารณสุข 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564 ) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการพัฒนาชุมชนต าบล
หอค า รักษาสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชนรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 70,000    ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพาลูกจูงหลานเข้า 
วัดฟังธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 
สัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 50,000    เด็กๆ ได้เข้าวัดฟัง
ธรรม 

ท าให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ท า
กิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกัน 

กอง
สาธารณสุข 
(สปสช.) 

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์   

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญประเพณี
สงกรานต์ 

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

ท าให้ประชาชนมี
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญแก่
กิจกรรมประเพณี 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญงานประเพณี
ลอยกระทง 

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

ท าให้ประชาชนมี
ความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญแก่
กิจกรรมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการจัดงานประเพณี 
บุญบั้งไฟ 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามได้คงอยู่สืบไป 

จ านวน  3  วัน 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีไว้ 

ประเพณีอันดีงาม
ได้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแข่งเรือยาวประเพณี
ต าบลหอค า 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอัน
ดีงามได้คงอยู่สืบไป 

แข่งขัน 
จ านวน 3 วัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอัน
ดีไว้ 

ประเพณีอันดีงาม
ไว้ให้คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
         7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

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

สามารถเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความรู้แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯพนักงาน 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   พัฒนาจิตส านึก
ให้กับพนักงาน 
สมาชิกและ
ผู้บริหาร 

ท าให้พัฒนา
จริยธรรมแก่พนักงาน 
สมาชิกเทศบาล และ
คณะผู้บริหาร 
เทศบาล 

ส านักปลัด 

3 โครงการเตรียมความพร้อม  
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ ด้านภาษาต่างๆ 
ของกลุ่มประเภท
อาเซียน 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

  100,000  สามารถพูดได้
หลายภาษา 

ได้เพ่ิมความรู้ด้าน
ภาษาต่างๆ ซึ่ง
สามารถพูดคุยได้
หลายภาษา 

กอง 
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  

       7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
            7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการ เทศบาล เคลื่อนที่
บริการจัดเก็บภาษีนอกพ้ืนที่ 

เพ่ือบริการประชาชนใน
การจัดเก็บภาษีประจ าปี 

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

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

5 โครงการจัดประชุมประชาคม
ต าบลหอค า 
 

เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ของ ทต.หอค า มีประ
สิทธิตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 รับทราบ
ปัญหาและ
ความต้องการ
ที่แท้จริง 

แผนพัฒนาของ
เทศบาลต าบลหอค า
ตรงตามความ
ต้องการของ
ประชาชนอย่าง
แท้จริง 

ส านักปลัด 

6 โครงการเทศบาลต าบล 
หอค าพบประชาชน 
 

เพ่ือให้เทศบาลต าบลหอ
ค าทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

 50,000  50,000 แก้ไขปัญหาได้
ตรงจุด 

สามารถแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

7 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน เพ่ือสามารถอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนในเขตต าบล
หอค าได้ยิ่งขึ้น 

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

สามารถอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ในเขตต าบลหอค าได้
ยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
        7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
            7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว (ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน 
เสนอ) 

เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์ได้ดี
ขึ้น 

จ านวน 14 หมู่บ้าน 300,000    หอกระจายข่าว
ใช้งานได้ดีกว่า
เดิม 

เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงห้องนายก
และรองนายกเทศมนตรีต าบล
หอค า 

เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่
ภายในห้องให้น่าอยู่
มากขึ้น 

จ านวน 2  ห้อง 300,000    การบริหารงาน
ได้ดีขึ้น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิใน
การบริหารงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
เทศบาลต าบลหอค า 

เพ่ือจัดจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ  

วารสาร,รายงาน
กิจการแผ่นพับ,
เอกสารบรรยาย 
สรุปและสื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ 

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

เทศบาลมีวารสาร 
ข่าวสารกิจกรรม
ผลงาน ใช้เป็นสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่แก่
สาธารณชน 

ส านักปลัด 

11 โครงการรวมพลังปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

จ านวน  1  แห่ง 80,000    แสดงถึงความ
จงรักภักดี 

เพ่ือแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
        7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
                7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมต่างๆ  
ของเทศบาลต าบลหอ
ค า 

จ านวน 1 ป้าย 
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

 100,000   ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 1 ป้าย 

ได้ประชาสัมพันธ์
งานกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างสถานีสูบน้ าดับเพลิง เพ่ือสามารถระงับเหตุ
ได้อย่างทันท่วงที 

จ านวน  1  แห่ง   500,000  มีน้ าดับเพลิงได้
อย่างเพียงพอ 

สามารถระงับเหตุ
ไดอ้ย่างทันท่วงที 

ส านักปลัด 

14 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

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

แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 

กองช่าง 
 

15 โครงการติดตั้งกระจกส่องทาง  
และติดตั้งป้ายจราจรตามแยก
ถนนในหมู่บ้าน  

เพ่ือลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จ านวน  
1  โครงการ 

200,000    เพ่ือลดอุบัติเหตุทาง
ถนนได้มากข้ึน 

เพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
ได้มากข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน เทศบาลต าบล 
หอค า 

เพ่ือให้ภูมิทัศน์ 
เทศบาล ต าบลหอค า  
มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000  เพ่ือให้ส านักงานน่า
อยู่มากข้ึน 

สามารถอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ส านักปลัด 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
       7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
           7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของโครงการ 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์  
ทรัพย์สินของเทศบาล
ต าบลหอค า 

เพ่ือเป็นการปรับปรุง
และซ่อมแซม
ทรัพย์สินในส่วนที่
ช ารุดให้ใช้การได้
ตามปกติ 

ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลหอค า 

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

ครุภัณฑ์ในส่วนที่
ได้รับความเสียหาย
พร้อมที่จะใช้งานได้
ตามปกติ 

ส านักปลัด 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
และวัสดุส านักงาน 

  

เพ่ือให้การบริการ
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและ 
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
- ตู้ล าโพงเคลื่อนที่ 
- เก้าอ้ีพักคอย 
- ไมล์ตั้งโต๊ะ 
- ตู้เก็บเอกสาร/ ผ้าเต็นท ์
- เครื่องส ารองไฟ 
- โต๊ะเหล็กพร้อมเก้าอ้ี 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
- ครุภัณฑ์และวัสดุอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

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

การบริการ
ประชาชนที่มาใช้
บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น   
และการท างานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด/ 
กอง
สวัสดิการฯ/ 
กอง
การศึกษา/ 
กอง
สาธารณสุข/ 
กองช่างและ 
กองคลัง 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
         7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ด ี
                7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ผลผลิตของ
โครงการ 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

จ านวน  
1 โครงการ 

300,000    การจัดเก็บ
ภาษีได้เต็ม
จ านวนและ
มีถูกต้อง 

การจัดเก็บภาษี
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองคลัง 

19 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
และวัสดุงานช่าง 
  

เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
งานต่างๆ ในส านักงาน
และนอกพ้ืนที่ 
 

-เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
-เครื่องสกัด
คอนกรีต 
-บุ้งกี๋รถตักหน้า
ขุดหลัง 
-ครุภัณฑ์และวัสดุ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  70,000    มีครุภัณฑ์
งานช่าง 
และวัสดุงาน
ช่างเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

20 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ เพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 2  ซุ้ม 200,000    แสดงออกถึง
ความ
จงรักภักดี 

การแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ 

ส านักปลัด 

รวม 115   โครงการ - - 42,301,800 35,842,300 43,781,800 25,183,800    

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ชุมชนมีแสง
สว่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

1,100,000 900,000 800,000 500,000 ขยายไฟฟ้า
จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

ท าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
ทั่วถึง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
จ.บึงกาฬ 

(PEA) 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงในต าบลหอค า  

เพ่ือขยายเขตบริการ
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึงและ
เพ่ิมก าลังไฟมากข้ึน 

จ านวน 
14 หมู่บ้าน 

2,000,000    ขยายเขต
ไฟฟ้า จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

ท าให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
จ.บึงกาฬ 
 (PEA) 

กองช่าง 

3 โครงการขยายไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านต าบลหอค า 
(ประชาคมทั้ง 14 หมู่บ้าน
เสนอ) 

เพ่ือให้ชุมชนมีแสง
สว่างทั่วถึงและมี
ความปลอดภัย 
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวน 14 
หมู่บ้าน 
 

500,000    ขยายไฟส่อง
สว่าง  จ านวน 
14 หมู่บ้าน 

ท าให้
ประชาชน
ความ
ปลอดภัยแก่
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
จ.บึงกาฬ 
 (PEA) 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ      112 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
(ประชาคม หมู่ 3,4,5,14 
เสนอ)  

เพ่ือให้กระแสไฟฟ้า
ในหมู่บ้านอย่างทั่วถึง 

เปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า
หมู่บ้าน  
จ านวน   
4  แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 เปลี่ยนหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
จ านวน   
4 แห่ง 

ท าให้กระแส 
ไฟฟ้าใน
หมู่บ้านอย่าง
ทั่วถึง 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
จ.บึงกาฬ 
 (PEA) 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเริมคุณภาพชีวิต 
      2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือยกระดับสินค้า
และสร้างรายได้
มากขึ้น 

จ านวน3 กลุ่ม 72,000 72,000 72,000 72,000 ยกระดับ
สินค้าและ
สร้างรายได้
มากขึ้น 
จ านวน 
 3 กลุ่ม 

เพ่ือส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆให้มี
รายได้มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มอาชีพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์    
สาธารณภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อน 
-อุดหนุนโครงการช่วยเหลือ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน ของ อปท 

เพ่ือช่วยเหลือ
สงเคราะห์
ประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดบึง
กาฬ 

จ านวน 2 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
จากสาธารณภัย 
ภัยพิบัติต่างๆ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับความ
เดือดร้อน
จากภัยต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันที 

กอง
สวัสดิการ

สังคม, 
ส านักปลัด 

เหล่า
กาชาด
จังหวัด 
บึงกาฬ, 
อบต.โนน
สมบูรณ์ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.3  แผนงานการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ทีข่อ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก
ในโรงเรียน สังกัด สพฐ. 

เพ่ือให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
อาหารที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 

สถานศึกษาใน
เขตต าบลหอค า 
จ านวน 6 แห่ง  
จ านวน 613 คน 

2,452,000 2,452,000 2,452,000 2,452,000 เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่
ครบถ้วน 
จ านวน  
613 คน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
ที่มีคุณค่า
ทาง
โภชนาการ
ทางด้าน
อาหาร 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียนใน
เขตต าบล 

หอค า 
สังกัดสพฐ. 

จ านวน  
6 แห่ง 

2 โครงการอุดหนุนกิจกรรมให้
โรงเรียนในเขตต าบล 
หอค า 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณแก่
หน่วยงานด้าน
การศึกษา 

โรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบล
หอค า  
จ านวน 6 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 อุดหนุนด้าน
การศึกษา
ให้กับโรงเรียน
ในเขต
เทศบาล 

โรงเรียน
จัดการ
การศึกษาได้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 

โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. 

จ านวน  
6 แห่ง  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
      2.4  แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการกิจกรรมให้
อาสาสาธารณสุขมูลฐานทุก
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ อสม.
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน  
14  หมู่บ้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 เพ่ิมศักยภาพ
ให้กับ อสม. 

อสม.
ด าเนินงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

สปสช. 

กลุ่ม 
อสม. 

ทุกหมู่บ้าน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการแข่งเรือ
ยาวประเพณีบ้านหนองเข็ง 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ได้คงอยู่สืบไป 

จ านวน 1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
อันดีไว้ 
 

เพ่ือรักษา
ประเพณีอันดี
งามไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ให้
ปกครองอ าเภอเมืองบึงกาฬ 

เพ่ือส่งเสริม
ประเพณีอันดีงาม
ได้คงอยู่สืบไป 

จ านวน 1 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
อันดีไว้ 

เพ่ือรักษา
ประเพณีอันดี
งามไว้ให้คงอยู่ 

กอง
การศึกษา 

ปกครอง 
อ.เมือง 
บึงกาฬ 

3 อุดหนุนโครงการงาน
ประเพณีและกิจกรรม 
ทางศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความตระหนัก
และเห็น
ความส าคัญทาง
พุทธศาสนา 

จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

140,000 140,000 140,000 140,000 เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
อันดีไว้ 

ท าให้ประชาชน
มีความตระหนัก
และเห็นความ 
ส าคัญแก่
กิจกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 จ านวน 
14 

หมู่บ้าน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถงึ พ.ศ.2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
      7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพ่ือการจัดซื้อ 
จัดจ้างของ อปท.
ให้มีประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
อย่างโปร่งใส 

ท าให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
และมีความ
โปร่งใส 

ส านักปลัด อบต.โนน
สมบูรณ์ 

รวม 13  โครงการ - - 7,184,000 4,484,000 4,384,000 4,084,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมระหว่างต าบล  บ้านหอค า  
ต าบลหอค า ถึง บ้านชัยบาดาล 
ต าบลโนนสว่าง  
(ประชาคม ม.1 เสนอ)         

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

15,000,000    ถนนลาดยาง 
ยาว 4,500 
เมตร 

-การสัญจรไป
มาสะดวก
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

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

-การสัญจรไป   
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างต าบล บ้านสม
ประสงค์ ต าบลหอค า ถึง บ้าน
หนองหมู ต าบลหนองเลิง   
(ประชาคม ม.12 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

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

-การสัญจรไป   
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

 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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

  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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

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

-การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

   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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

  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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

   15,000,000 ถนนลาดยาง 
ยาว 4,500 
เมตร 

การสัญจรไปมา
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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 าก าหนด) 

  15,000,000  ถนนลาดยาง 
ยาว 4,500 
เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก
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 าก าหนด) 

   15,000,000 ถนนลาดยาง 
ยาว 4,500 
เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
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 าก าหนด) 

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

  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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 
 

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

   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
การสัญจรไปมา
และยกระดับถนน
ให้ได้มาตรฐาน 

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

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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 าก าหนด) 

   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 าก าหนด) 

  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 าก าหนด) 

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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 าก าหนด) 

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
20 
 
 

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

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

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

  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
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

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

6,177,000    ถนน คสล. 
ยาว 2,200 
เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
 
       

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
หนองเข็ง ถึง บ้านโคกสะอาด 
ต าบลหอค า 
(ประชาคม หมู่ที่ 3,4 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

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

6,654,000    ถนน คสล. 
ยาว 3,850 
เมตร 

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนน
ยาง ถึง บ้านสะง้อ  ต าบลหอค า     
(ประชาคม หมู่ 2,5 เสนอ) 

เพ่ือความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ยกระดับถนนให้ได้
มาตรฐาน 

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

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

การสัญจรไป
มาสะดวก  
ปลอดภัย 

 

ทางหลวง
ชนบท 
อบจ. 

บึงกาฬ 
24 โครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง 

หมู่ที่ 1 บ้านหอค า ต าบลหอค า 
เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 200 เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ขอ
ประสาน 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการขุดลอกหนองปลาดุก  
หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 200 เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

26 โครงการขุดลอกหนองตากแดด  
หมู่ที่ 11 บ้านไทยเจริญ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 200 เมตร 
ยาว 500  เมตร 
ลึก 3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

27 โครงการขุดลอกหนองกุดปลา
แก่น  หมู่ที่ 6  บ้านม่วงมีชัย 
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

29 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ  
หมู่ที่ 10  บ้านวังด่าน   
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

30 โครงการขุดลอกหนองกุมก่าม  
หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

31 โครงการขุดลอกหนองวังมล  
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ไดร้ับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ขอ
ประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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  ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการขุดลอกหนองตะกล้า  
หมู่ที่ 13  บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

36 โครงการขุดลอกหนองบัวน้อย  
หมู่ที่ 13   บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกประชาชนมี
น้ าใช้ที่ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

37 โครงการขุดลอกล าห้วยกุลา  
หมู่ที ่4 บ้านโคกสะอาด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38 
 

โครงการขุดลอกล าห้วยซ าเม็ก  
หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 14  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

39 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองเข็ง  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40 โครงการขุดลอกหนองกุดไผ่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมีน้ า
ใช้ที่เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการขุดลอกหนองเข็ง  
หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง ต าบล
หอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

42 โครงการขุดลอกหนองหวาย
นาโพธิ์ 
หมู่ที ่13  บ้านหอค าเหนือ  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

43 โครงการขุดลอกหนองสิม  
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

44 โครงการขุดลอกหนองแสง 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด 
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขินได้รับ
การขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

48 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง  
ต าบลหอค า 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอก
และประชาชนมนี้ า 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

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 ขุดลอก 
กว้าง 150 เมตร  
ยาว 445 เมตร 

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

52 โครงการขุดลอกล าห้วยหนองแสง 
(ประชาคม หมู่ที่ 8 ) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

53 โครงการขุดลอกล าห้วยลึก 
(ประชาคม หมู่ที่ 9) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

54 โครงการขุดลอกหนองพรม 
(ประชาคม หมู่ที่ 11) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ได้รับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ที่
เพียงพอ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

55 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง 
(ประชาคม หมู่ที่ 12) 

เพ่ือให้น้ าที่ตื้นเขิน
ไดร้ับการขุดลอกและ
ประชาชนมีน้ าใช้ 

กว้าง 150 เมตร 
ยาว 445  เมตร 
ลึก  3 เมตร 

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

สามารถกัก
เก็บน้ าได้
มากขึ้น 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

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

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดินไม่ให้ถล่ม 

โยธาธิการและ 
ผังเมือง 

57 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านหนอง
เข็ง) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

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

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดินไม่ให้ถล่ม 

โยธาธิการและ 
ผังเมือง 

58 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านหอค า
เหนือ) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

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

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดินไม่ให้ถล่ม 

โยธาธิการและ 
ผังเมือง 

59 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

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

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดินไม่ให้ถล่ม 

โยธาธิการและ 
ผังเมือง 

60 โครงการก่อสร้างเข่ือนกั้นตลิ่งพัง 
(ประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านหอค า) 

เพ่ือป้องกันหน้าดิน
ถล่มและรักษาตลิ่ง
พัง 

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

สามารถ
ป้องกันหน้า
ดินไม่ให้ถล่ม 

โยธาธิการและ 
ผังเมือง 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอ

ประสาน 
 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่  จ านวน 1 แห่ง 
(ประชาคม หมู่ที่ 14 )  

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่ 
จ านวน 1 แห่ง 

3,600,000    ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่  
จ านวน 1 แห่ง  

ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

งบจังหวัด 

62 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ตามแบบกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

เพ่ือก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 2 ศูนย์  

4,000,000    ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
จ านวน 2 ศูนย ์

เด็กนักเรียนมี
อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน 

งบกรม
ส่งเสริมฯ 

63 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้าม
ถนน (ประชาคม หมู่ที่ 6 ) 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในการ
ข้ามถนน 

ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

   10,000,000 ก่อสร้าง
สะพานลอย 
จ านวน 1 แห่ง 

เด็กและ
ประชาชนมี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

กรมทาง
หลวง
ชนบท 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. เชื่อมเข่ือนกั้นตลิ่งพัง  
ห้วยวัดเหนือและห้วยตาบอด 
(ประชาคม หมู่ที่ 13) 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ที่สัญจรไปมามีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล. 
จ านวน 2 แห่ง 

10,000,000    ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

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

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ที่สัญจรไปมามีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
จ านวน 1 แห่ง 

  5,000,000  ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

66 โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. ข้ามล าห้วยแม่หนูเขื่อน
ต่อเขื่อน (ประชาคม หมู่ที่ 2) 

เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป
ที่สัญจรไปมามีความ
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน 
คสล.  
จ านวน 1 แห่ง 

  5,000,000  ก่อสร้างสะพาน 
คสล. 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
รวดเร็วขึ้น 

โยธาธิการ
และผังเมือง 

 
 

 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการลงท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก เส้นบ้าน
ไทยเจริญมาลงทางหลวง
แผ่นดิน (ประชาคม หมู่
ที่ 11) 

เพ่ือให้การระบาย
น้ ามีความสะดวก
มากขึ้น 

ลงท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาว 2,000 เมตร 

 10,000,000   ลงท่อระบาย
น้ าความยาว 
2,000 เมตร   

ท าให้น้ าไหล
ได้สะดวกขึ้น 

กรมทางหลวง
ชนบท 

68 โครงการปรับปรุงฝาย
หว้ยตาบอดต าบลหอค า 

เพ่ือกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตรไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

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

  1,000,000  ปรับปรุงฝาย 
จ านวน      
1   แห่ง 

สามารถกัก
เก็บน้ าที่
เพียงพอแก่
การเกษตร 

อบจ.บึงกาฬ 
กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

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

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าใช้ในอย่าง
ทั่วถึงในภาค
การเกษตร 

ก่อสร้างคลองส่งน้ า
จ านวน 3 แห่ง 

  27,000,000  มีคลองส่งน้ า
แบบระบบ
ท่อ  จ านวน  
3 แห่ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 69    โครงการ - - 452,306,000 60,625,000 164,125,000 242,000,000    
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบงึกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที่ 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        2.3 แผนงานการศึกษา 
ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
ขอประสาน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสุวรรณราชดาราม) 

เพ่ือออกเยี่ยมบ้านดู
ความเป็นอยู่ของเด็ก 

จ านวน 45 
ครอบครัว 

- - - - รับทราบ
สภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของ
นักเรียน 

เพ่ือรับทราบ
ปัญหาและความ
เป็นอยู่ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

เพ่ือตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 

พนักงาน
เทศบาล 
ต าบลหอค า 

- - - - ตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปีๆ
ละ 1 ครั้ง 

ท าให้พนักงาน
เทศบาลมีการ
ป้องกันและรักษา
สุขภาพให้ดีขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 
สปสช. 

รวม 2   โครงการ - - - - - -    
 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.06 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพ่ือจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟ้มเอกสาร ๒ บาน
พับ ส าหรับงาน
ส านักงาน  

 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็ก
แผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจก
สามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น 
สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการ 

9,000    ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี
ส านักงาน ส าหรับใช้ใน
ห้องสภาฯ 

เก้าอ้ีส านักงาน สีด า 
สามารถปรับลดระดับ 
และหมุนได้จ านวน 12 ตัว 

20,544    ส านักปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาเก้าอ้ี 
บุนวม ส าหรับใช้ใน
ห้องประชุม 

เก้าอ้ีบุนวม หัวโค้ง เสริม
คานข้าง โครงไม้อัดจริง 
ขาโครเมี่ยม จ านวน 30ตัว 

24,300    ส านักปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหาเครื่องตัด
แตง่พุ่มไม้ 
 

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 
22 นิ้ว  จ านวน 1 เครื่อง 
บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 

10,200 
 

   ส านักปลัด 

แบบ ผ.08 
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            บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพ่ือจัดหาเครื่อง
รับส่งวิทยุ ระบบ 
VFM/FM ชนิด   
มือถือ 5 วัตต์ ใช้ใน
งานกู้ชีพกู้ภัย 

เครื่องรับส่งวิทยุ  
ชนิดมือถือ 5 วัตต์  
จ านวน 1 เครื่อง      
บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 

12,000    กอง
สาธารณสุข 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจัดหาเครื่องอัด
อัดฉีดน้ าล้างรถ  

เครื่องอัดฉีดน้ าล้างรถ 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000    ส านักปลัด 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  เพ่ือจัดหาซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ 
จ านวน 2 ซุ้ม 

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
จ านวน 2 ซุ้ม 

200,000    ส านักปลัด 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญ่ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ขนาด
ใหญ ่

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหา
เครื่องพิมพ์แบบ
เข็มกระแทกแบบ
เมตริกซ์ แบบแคร่
สั้น 

เครื่องพิมพ์แบบเข็ม
กระแทกแบบเมตริกซ์ 
แบบแคร่สั้น จ านวน 1 
เครื่อง บัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
2560 

22,000 
 

   กองคลัง 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือจัดหากล้อง
ดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 

กล้องดิจิตอล         
จ านวน 1 ตัว 

11,000    กองคลัง 

11 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือจัดหากล้องวงจร
ปิด CCTV 

กล้องวงจรปิด CCTV 
พร้อมค่าติดตั้ง 
บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2559 

320,000 450,000   ส านักปลัด 

12 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจกสูง  

ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจกสูง จ านวน 1 
หลัง 

6,200    ส านักปลัด 

13 แผนงานบริหาร
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารแบบบานทึบ
ทรงสูง 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 
จ านวน 1 หลัง บัญชีราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2560 

5,500    กอง
การศึกษา 

14 แผนงานบริหาร
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหอค า  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จ านวน 10 เครื่อง     
บัญชีราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2560 

43,000 
 

   กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 แผนงานบริหาร
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
โรงงาน 

เพ่ือจัดหาเครื่องปั๊ม
แช่สแตนเลส 1HP 
ไม่มีลูกลอย จ านวน 
1 เครื่อง ใช้ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เครื่องปั๊มแช่สแตนเลส    
1 HP ไม่มีลูกลอย   
จ านวน 1 เครื่อง 

5,800    กอง
การศึกษา 

16 แผนงานสังคม
สงเคราะห์  

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารแบบบานทึบ
ทรงสูง 

ตู้เก็บเอกสารแบบบานทึบ 
จ านวน 1 หลัง บัญชีราคา
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2560 

5,500    กอง
สวัสดิการ

สังคม 

17 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก  

ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จ านวน 1 
หลัง 

4,500    กอง
สาธารณสุข 

18 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

เพ่ือเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ขนาดใหญ่ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ขนาด
ใหญ ่

100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
สาธารณสุข 

19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาตู้เก็บ
เอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก 

ตู้เก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จ านวน 1 
หลัง 

4,500 
 

   กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

เพ่ือจัดหาโต๊ะ
ส านักงานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 

โต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด  
 

6,000    กองช่าง 

21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
 

เพ่ือจัดหาบล็อกลม 
จ านวน 1 ชุด 

บล็อกลม จ านวน 1 ชุด 4,000    กองช่าง 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหาปั๊มหอยโข่ง
น้ า ชนิดหน้าแปลน
ขนาด 3 แรงม้า 1 
เฟส จ านวน 3 ตัว 

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน  
ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส  
จ านวน 3 ตัว 

41,250    กองช่าง 

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือจัดหาปั๊มหอยโข่ง 
ชนิดหน้าแปลน 
ขนาด 5 แรงม้า 1 
เฟส จ านวน 2 ตัว  

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน  
ขนาด 5 แรงม้า 1 เฟส  
จ านวน 2 ตัว 

35,912 
 

   กองช่าง 

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

เพ่ือจัดหาปั๊มหอยโข่ง 
ชนิดหน้าแปลน 
ขนาด 5 แรงม้า 3 
เฟส จ านวน 2 ตัว  

ปั๊มหอยโข่ง ชนิดหน้า
แปลน  
ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส  
จ านวน 2 ตัว 

37,644    กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่องเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2560 

16,000    กองคลัง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่องเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2560 

16,000    กองช่าง 

27 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป  

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพ่ือจัดหา
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ส าหรับส านักงาน 

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่องเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 
2560 

16,000    ส านักปลัด 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 เทศบาลต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน  

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก(InkJet) 
 

เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เครื่อง      
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 
2560 

7,700    ส านักปลัด 

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก 
6 ล้อ  

รถบรรทุก 6 ล้อ จ านวน  
1 คัน บัญชีราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2560 

 1,020,000   กองช่าง 

รวม     1,202,550 1,770,000 300,000 300,000  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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