
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถมดินขา้งทางหลวงพร้อม เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชน ถมดินขา้งทางหลวง  246,000 มีสถานทีจ่ าหน่าย ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

ลงท่อระบายน้ าและบ่อพกัเพือ่ท า มีรายได้เพิม่มากขึ้น เพือ่เป็นสถานทีจ่ าหน่าย สินค้าเพิม่ขึ้นและ

ชุมชน

มีรายได้เพิม่ขึ้น

ตลาดประชารัฐ  หมู่ที ่1 บ้านหอค า สินค้าของชุมชน มีรายได้เพิม่ขึ้น

(ประชาคม หมู่ที ่1 เสนอ) จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เส้นไป เพือ่ให้ประชาชนได้ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  246,000 ยกระดับมาตรฐาน การเดินทางไปมา กองช่าง

ฝายน้ าล้นหนองเมือก (เส้นเกา่) รับความสะดวกใน ขนาดกว้าง  4 เมตร ถนนให้ดีขึ้น สะดวก การขนส่ง

หมู่ที ่1 บ้านหอค า การสัญจรไปมา ยาว  600   เมตร จ านวน 1 เส้น ทางการเกษตรได้ดี

(ประชาคม หมู่ที ่1 เสนอ)

3 โครงการกอ่สร้างลาน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้ กอ่สร้างลาน คสล.เอนก  128,000 กอ่สร้างลานเอนก ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

เอนกประสงค์ หมู่ที ่3 บ้านหนองเขง็ ใช้ประโยชน์สาธารณะ

สาธารณะ

ประสงค์ ประสงค์ เพิม่ ประโยชน์สาธารณะ

(ประชาคม หมู่ที ่ 3 เสนอ) ร่วมกนั ขนาดกว้าง 15 เมตร จ านวน 1 แห่ง ร่วมกนั

ยาว 20 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เชื่อม เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.  128,000 ยกระดับถนนให้ การเดินทางไปมา กองช่าง

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองเขง็ - ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ได้มาตรฐานขึ้น สะดวก การขนส่ง

โคกสะอาด สัญจรไปมา ยาว  25  เมตร จ านวน 1 เส้น สินค้าการเกษตร

(ประชาคม หมู่ที ่3 เสนอ) หนา 0.15 เมตร ได้เร็วขึ้น

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เชื่อม เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.  175,000 ยกระดับถนนให้ การเดินทางไปมา กองช่าง

ระหว่างหมู่บ้าน บ้านโนนยาง - ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ได้มาตรฐานขึ้น สะดวก การขนส่ง

หนองบัวทอง สัญจรไปมา ยาว  62  เมตร จ านวน 1 เส้น สินค้าการเกษตร

(ประชาคม  หมู่ที ่5 เสนอ) หนา 0.15 เมตร ได้เร็วขึ้น

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าใน กอ่สร้างรางระบายน้ า  175,000 รางระบายน้ าเพิม่

พร้อม

เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนและ ฤดูฝนมีความสะดวกขึ้น พร้อมฝาปิด ลึก 0.50 

เมตร

ฝาปิด จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

ในหมู่บ้าน (ประชาคม หมู่ที ่5 

เสนอ)

น้ าไม่ท่วมขงั ขนาด 0.50 x 65 เมตร ท่วมขงั

7 โครงการกอ่สร้างถนน ศสล. ขา้ง เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.  159,000 ยกระดับถนนให้ การเดินทางไปมา กองช่าง

ทางหลวง ต่อจากโครงการเดิม ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ได้มาตรฐานขึ้น สะดวก การขนส่ง

(ประชาคม หมู่ที ่6 เสนอ) สัญจรไปมา ยาว  70   เมตร จ านวน 1 เส้น สินค้าการเกษตร

หนา 0.15 เมตร

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอ่สร้างถนน ศสล. เส้น เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.  159,000 ยกระดับถนนให้ การเดินทางไปมา กองช่าง

บ้านม่วงมีชัย - หนองเครือเขา ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 4 เมตร ได้มาตรฐานขึ้น สะดวก การขนส่ง

(ประชาคม หมู่ที ่6 เสนอ) สัญจรไปมา ยาว  70   เมตร จ านวน 1 เส้น สินค้าการเกษตร

หนา 0.15 เมตร ได้เร็วขึ้น

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ริมทาง เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  140,000 กอ่สร้างถนน คสล. ประชาชนได้รับ กองช่าง

หลวง  หมู่ที ่7 บ้านหนองบัวทอง สัญจรไปมาและยกระดับ ขนาดกว้าง 4  เมตร เพิม่ จ านวน 1 เส้น ความสะดวกในการ

(ประชาคม  หมู่ที ่7 เสนอ) ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว  62  เมตร สัญจรไปมา

หนา 0.15 เมตร

10 โครงการกอ่สร้างฝาปิด คสล. เพือ่กอ่สร้างฝาปิด คสล. กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย  140,000 มีฝาปิดรางระบายน้ า ประชาชนได้รับ กองช่าง

รางระบายน้ า เส้นบ้านนางทองใบ- รางระบายน้ า ให้ได้ น้ า คสล. จ านวน 1 แห่ง ได้มาตรฐาน จ านวน ความปลอดภัยใน

นายสายยนต์  หมู่ที ่7 มาตรฐาน ยาว 51 เมตร 1 แห่ง ชีวิต

บ้านหนองบัวทอง

(ประชาคม หมู่ที ่7  เสนอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

6



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนน คสล.   32,000 ยกระดับถนนให้ การเดินทางไปมา กองช่าง

 รอบหมู่บ้าน ซอยนายวันนา ความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ได้มาตรฐานขึ้น สะดวก การขนส่ง

หมู่ที ่8 บ้านหนองแสง สัญจรไปมา ยาว  11   เมตร จ านวน 1 เส้น สินค้าการเกษตร

(ประชาคม หมู่ที ่8 เสนอ) หนา 0.15 เมตร ได้เร็วขึ้น

12 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ซอย 5 เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  134,000 ถนน คสล.เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

ต่อจากโครงการเดิม ปี 61  หมู่ที ่11 สัญจรไปมาและยกระดับ ขนาดกว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย

บ้านไทยเจริญ ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว  60  เมตร

(ประชาคม หมู่ที ่11 เสนอ) หนา 0.15 เมตร

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าใน กอ่สร้างรางระบายน้ า  134,000 รางระบายน้ าเพิม่ เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด ซอยขา้งบ้านตาวิน ฤดูฝนมีความสะดวกขึ้น ลึก 0.50 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

หมู่ที ่11 บ้านไทยเจริญ น้ าไม่ท่วมขงั ขนาด 0.50 x 49 เมตร ท่วมขงั

(ประชาคม หมู่ที ่11 เสนอ)

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังหลังซอย เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนนลูกรัง  134,000 ยกระดับมาตรฐาน การเดินทางไปมา กองช่าง

บ้านนางสุก ีหมู่ที ่11 บ้านไทยเจริญ ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ถนนให้ดีขึ้น สะดวก การขนส่ง

(ประชาคม หมู่ที ่11 เสนอ) ไปมา ยาว 327  เมตร จ านวน 1 เส้น ทางการเกษตรได้ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

7



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ถงึ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนลูกรัง   71,000 ยกระดับมาตรฐาน การเดินทางไปมา กองช่าง

ฝายน้ าล้นล าห้วยยาง หมู่ที ่12 ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ถนนให้ดีขึ้น สะดวก การขนส่ง

(ประชาคม หมู่ที ่12 เสนอ) ไปมา ยาว 174  เมตร จ านวน 1 เส้น ทางการเกษตรได้ดี

16 โครงการกอ่สร้างฝาปิดรางระบายน้ า เพือ่มีฝาปิดรางระบายน้ า กอ่สร้างฝาปิดรางระบาย  112,000 กอ่สร้างฝาปิดราง ประชาชนมีความ กองช่าง

คสล. ซอยหน้าโรงเรียนหอค าพทิยา คสล. ให้ได้มาตรฐาน  คสล. จ านวน  1 แห่ง ระบายน้ า คสล. ปลอดภัยมากขึ้น

(ประชาคม หมู่ที ่13 เสนอ) ยาว 41  เมตร จ านวน 1 แห่ง

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เส้นริม เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.กว้าง  112,000 ถนน คสล. เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

ทางหลวงแผ่นดินต่อจากโครงการ สัญจรไปมาและยกระดับ 4 เมตร ยาว 50 เมตร จ านวน  1 เส้น สะดวกปลอดภัย

เดิม พร้อมลงท่อ คสล. ถนนให้ได้มาตรฐานและ หนา 0.15 เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ า

(ประชาคม หมู่ที ่13 เสนอ) พร้อมลงท่อระบายน้ า พร้อมลงท่อระบายน้ า

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  190,000 ถนน คสล.เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

จากฐานบัง้ไฟ จรดถนนเจริญรัตน์ - สัญจรไปมาและยกระดับ กว้าง 4 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวกปลอดภัย

วังด่าน (ประชาคม หมู่ที ่14 เสนอ) ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว 84 เมตร

หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

แบบ ผ.01 

8



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าใน กอ่สร้างรางระบายน้ า  190,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด ขา้งก าแพงวัดสว่าง ฤดูฝนมีความสะดวกขึ้น พร้อมฝาปิดลึก 0.50 ม.

เมตร

เพิม่จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

อารมณ์ (ประชาคม หมู่ที ่14 เสนอ) น้ าไม่ท่วมขงั ขนาด 0.50 x 70 เมตร พร้อมฝาปิด ท่วมขงั

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้การระบายน้ าใน ปรับปรุงซ่อมแซมราง 200,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า อ าเภอเมือง

รางระบายน้ า  ซอย 7 - ซอย 6 ฤดูฝนมีความสะดวกขึ้น ระบายน้ าลึก 0.50 เมตร เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่ บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่1 เสนอ) น้ าไม่ท่วมขงั ขนาด 0.50 x 216 เมตร ท่วมขงั

21 โครงการซ่อมแซมลานกฬีาประจ า เพือ่เป็นทีส่ถานทีอ่อก ซ่อมแซมลานกฬีาประจ า 200,000 มีลานกฬีาเพิม่ ประชาชนมีสุขภาพ อ าเภอเมือง

หมู่บ้าน  หมู่ที ่2 บ้านสะง้อ ก าลังกาย และใช้ หมู่บ้าน หนา 0.10  

เมตร

จ านวน 1 แห่ง แขง็แรง บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่2 เสนอ) ประโยชน์ร่วมกนั ขนาด 17 x 37.5 เมตร

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้การระบายน้ าใน ปรับปรุงซ่อมแซมราง 200,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า อ าเภอเมือง

รางระบายน้ าในหมู่บ้าน  หมู่ที ่6 ช่วงฤดูฝนมีความสะดวก ระบายน้ า ลึก 0.50 

เมตร

เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่ บึงกาฬ

บ้านม่วงมีชัย มากขึ้น ขนาด 0.50 x 216 เมตร ท่วมขงั

(ประชาคม หมู่ที ่6 เสนอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

9



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน คสล. 120,000 ถนนได้รับการซ่อมแซม ประชาชนสะดวก อ าเภอเมือง

ในหมู่บ้าน  หมู่ที ่9  บ้านนาโซ่ ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 3 เมตร ยาว 87 ให้ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่9 เสนอ) ไปมาหาสู่กนั เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 เส้น

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ประชาชนได้รับ อ าเภอเมือง

หมู่บ้าน ซอยประปาไปหนองกดุจบั ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว109.5 คสล. ให้ได้มาตรฐาน ความสะดวกในการ บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่10 เสนอ) ไปมาหาสู่กนั เมตร   หนา 0.15 เมตร ยิ่งขึ้น จ านวน 1 เส้น สัญจรไปมา

25 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าได้ วางท่อระบายน้ า คสล.  258,000 กอ่สร้างวางท่อระบาย การสัญจรไปมา กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพกั เส้นศาลาประชา สะดวกขึ้น พร้อมบ่อพกั น้ าพร้อมบ่อพกั สะดวกขึ้น และน้ า

คม -วัดสว่างอารมณ์ จ านวน 1  เส้น จ านวน 1 เส้น ไม่ท่วมขงัถนน

(ประชาคม หมู่ที ่4 เสนอ)

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง เพือ่ให้การระบายน้ าได้ ปรับปรุงซ่อมแซมราง 120,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า อ าเภอเมือง

ระบายน้ าในหมู่บ้าน หมู่ที ่14 สะดวกขึ้น ระบายน้ า ลึก 0.50 

เมตร

เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่ บึงกาฬ

บ้านเจริญรัตน์ ขนาด 0.50 x 123 เมตร ท่วมขงั

(ประชาคม หมู่ที ่14  เสนอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน คสล. 100,000 ถนนได้รับการซ่อมแซม ประชาชนสะดวก อ าเภอเมือง

ในหมู่บ้าน  หมู่ที ่5 บ้านโนนยาง ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 58.5 ให้ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่5 เสนอ) ไปมาหาสู่กนั เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 เส้น

28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน คสล. 100,000 ถนนได้รับการซ่อมแซม ประชาชนสะดวก อ าเภอเมือง

ในหมู่บ้าน  หมู่ที ่5 บ้านโนนยาง ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 47 

เมตร

ให้ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่5 เสนอ) ไปมาหาสู่กนั เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 เส้น

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 ถนนได้รับการซ่อมแซม ประชาชนสะดวก อ าเภอเมือง

ในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 บ้านสมประสงค์ ความสะดวกในการสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 

109.5

ให้ได้มาตรฐาน ในการสัญจรไปมา บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่12 เสนอ) ไปมาหาสู่กนั เมตร หนา 0.15 เมตร จ านวน 1 เส้น

30 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง เพือ่ให้การระบายน้ าได้ ปรับปรุงซ่อมแซมราง 200,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า อ าเภอเมือง

ระบายน้ าในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 สะดวกขึ้น ระบายน้ า ลึก 0.50 

เมตร

เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่ บึงกาฬ

บ้านหอค าเหนือ ขนาด 0.50 x 216 เมตร ท่วมขงั

(ประชาคม หมู่ที ่13 เสนอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

11



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ปากทาง เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  240,000 ถนน คสล. เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

เขา้บ้านโคกสะอาดติดถนนสาย 212 สัญจรไปมาและยกระดับ กว้าง 5 เมตร ยาว 85 

เมตร

จ านวน  1 เส้น สะดวกปลอดภัย

หมู่ที ่4 บ้านโคกสะอาด ถนนให้ได้มาตรฐาน เมตร  หนา 0.15 เมตร

32 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ าได้ กอ่สร้างรางระบายน้ า  300,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

คุ้มน้อยต่อจากโครงการเดิม หมู่ที ่1 สะดวกขึ้น ความลึก 0.50 เมตร เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

บ้านหอค า ขนาด 0.50 x 110 เมตร ท่วมขงั

33 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าได้ กอ่สร้างรางระบายน้ า  150,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด เส้นหน้าโรงเรียนบ้าน สะดวกขึ้น ความลึก 0.50 เมตร เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

โนนยาง หมู่ที ่5 ขนาด 0.50 x 100 เมตร ท่วมขงั

34 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าได้ กอ่สร้างรางระบายน้ า  150,000 รางระบายน้ า เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด เส้นหน้าวัดบ้าน สะดวกขึ้น ความลึก 0.50 เมตร เพิม่ จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

สมประสงค์ หมู่ที ่12 ขนาด 0.50 x 100 เมตร ท่วมขงั

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่ให้การระบายน้ าได้ กอ่สร้างรางระบายน้ า  150,000 รางระบายน้ า เพิม่ เพือ่ให้การระบายน้ า กองช่าง

พร้อมฝาปิด ซอยศาลากลางบ้าน สะดวกขึ้น ความลึก 0.50 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวกและน้ าไม่

หมู่ที ่14 บ้านเจริญรัตน์ ขนาด 0.50 x 100 เมตร ท่วมขงั

36 โครงการกอ่สร้าง ถนน คสล.ในหมู่ เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  150,000 ถนน คสล.เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

บ้าน หมู่ที ่8 บ้านหนองแสง สัญจรไปมา และยกระดับ กว้าง 4 - 6 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวก ปลอดภัย

ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว 150  เมตร

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ในหมู่ เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  150,000 ถนน คสล.เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

บ้าน หมู่ที ่9 บ้านนาโซ่ สัญจรไปมา และยกระดับ กว้าง 4 - 6 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวก ปลอดภัย

ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว 150  เมตร

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ในหมู่ เพือ่ความสะดวกในการ กอ่สร้างถนน คสล.  150,000 ถนน คสล.เพิม่ การสัญจรไปมา กองช่าง

บ้าน หมู่ที ่13 บ้านหอค าเหนือ สัญจรไปมา และยกระดับ กว้าง 4 - 6 เมตร จ านวน 1 เส้น สะดวก ปลอดภัย

ถนนให้ได้มาตรฐาน ยาว 150  เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัญาติ เพือ่กอ่สร้างศาลาพกั

ญาติ เพือ่ให้ได้

จ านวน 1 หลัง  171,000 กอ่สร้างศาลาพกัญาติ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่2 เสนอ) พกัญาติ ให้ได้ใช้ จ านวน 1 หลัง ประโยชน์ร่วมกนั

ประโยชน์ร่วมกนั

2 โครงการกอ่สร้างศาลาพกัญาติ เพือ่กอ่สร้างศาลาพกั

ญาติ เพือ่ให้ได้

จ านวน 1 หลัง  175,000 กอ่สร้างศาลาพกัญาติ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่5 เสนอ) พกัญาติ ให้ได้ใช้ จ านวน 1 หลัง ประโยชน์ร่วมกนั

ประโยชน์ร่วมกนั

3 โครงการต่อเติมศาลาพกัญาติและ เพือ่ต่อเติมศาลาพกัญาติ จ านวน 1 หลัง  106,000 ต่อเติมศาลาพกัญาติ ประชาชนได้ใช้ กองช่าง

กอ่สร้างห้องน้ า และกอ่สร้างห้องน้ า เพือ่ ให้ดีขึ้น และ ประโยชน์ร่วมกนั

(ประชาคม หมู่ที ่9 เสนอ) ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกนั กอ่สร้างห้องน้ า

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา เพือ่ให้ศาลาประชาคมได้ จ านวน  1 หลัง   78,000 ปรับปรุงซ่อมแซม ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ประชาคมในหมู่บ้าน รับการปรับปรุงให้ได้ ศาลาประชาคม ท ากจิกรรมส่วนรวม

(ประชาคม หมู่ที ่10  เสนอ) มาตรฐาน จ านวน 1 หลัง ร่วมกนั

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม เพือ่ซ่อมแซมศาลา ซ่อมแซมศาลาประชาคม 170,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเมือง

ในหมู่บ้าน หมู่ที ่3 บ้านหนองเขง็ ประชาคมหมู่บ้าน ให้ได้ จ านวน  1 หลัง ประโยชน์ร่วมกนั ได้ใช้ประโยชน์ บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่3 เสนอ) มาตรฐานมากขึ้น จ านวน 1 หลัง ร่วมกนั

6 โครงการซ่อมแซมลานตากพชืผล เพือ่ซ่อมแซมลานตาก ซ่อมแซมลานตากพชืผล 200,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเมือง

การเกษตรประจ าหมู่บ้าน พชืผล เพือ่ให้ได้ใช้ กว้าง 17 เมตร ประโยชน์ร่วมกนั มีรายได้เพิม่ขึ้น บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่7 เสนอ) ประโยชน์ร่วมกนั ยาว 37.2  เมตร จ านวน 1 แห่ง

7 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ซ่อมแซมระบบ ซ่อมแซมระบบประปา  137,000 ประชาชนมีน้ าใช้ได้ ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเมือง

หมู่บ้าน (ประชาคม หมู่ที ่8 เสนอ) ประปาให้มีน้ าไว้ใช้อยา่ง จ านวน 1 แห่ง อยา่งทัว่ถงึ มีน้ าใช้ได้อยา่งทัว่ถงึ บึงกาฬ

พอเพยีง

8 โครงการซ่อมแซมลานตากพชืผล เพือ่ซ่อมแซมลานตาก ซ่อมแซมลานตากพชืผล  200,000 ประชาชนได้ใช้ ประชาชนในพืน้ที่ อ าเภอเมือง

การเกษตรประจ าหมู่บ้าน พชืผล เพือ่ให้ได้ใช้ กว้าง 17 เมตร ประโยชน์ร่วมกนั มีรายได้เพิม่ขึ้น บึงกาฬ

(ประชาคม หมู่ที ่11 เสนอ) ประโยชน์ร่วมกนั ยาว 37.2  เมตร จ านวน 1 แห่ง

9 โครงการเปล่ียนท่อเมนต์ประปา เพือ่ให้น้ าประปาไหล เปล่ียนท่อเมนต์ใหม่ให้  200,000 ประชาชนมีน้ าใช้ใน ประชาชนในพืน้ที่ กองช่าง

หมู่ที ่1 คุ้มน้อย หน้าสถานีต ารวจ สะดวกมากขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น การอปุโภคได้อยา่ง มีน้ าใช้ได้อยา่งทัว่

ภูธรหอค า จ านวน 1 แห่ง เพยีงพอ  ถงึ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจา้งออกแบบ จา้งควบคุม เพือ่ออกแบบงาน จ านวน 14 หมู่บ้าน 450,000  500,000 จ านวนโครงการ การออกแบบงาน กองช่าง

งานทีจ่า่ยให้แกเ่อกชนหรือนิติบุคคล กอ่สร้าง และควบคุมงาน 14 หมู่บ้าน มีมาตรฐานมากขึ้น

ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

11 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ให้การใช้งานใน จ านวน  14  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 ประปาใช้งานได้ตาม การใช้งานในระบบ กองช่าง

ระบบประปาเป็นไปด้วย ปกติ จ านวน 14 แห่ง ประปาเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย ในทางทีดี่ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเตาเผาถา่น 200 ลิตร เพือ่ลดค่าใช้จา่ยในครัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หอค า

30,000   30,000   30,000 ประหยดัค่าใช้จา่ย ประหยดัค่าใช้จา่ย กอง

แบบต้ัง เรือน หมู่ที ่1- หมู่ที ่14 เพิม่รายได้ให้กบั ในครัวเรือนและเพิม่ สวัสดิการ,

ครัวเรือน รายได้ให้ครอบครัว พลังงาน จ.

2 โครงการเตาอั่งโล่ (เตาประหยดั เพือ่ประหยดัค่าใช้จา่ย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หอค า

100,000   75,000   50,000 ประหยดัค่าใช้จา่ย ประหยดัค่าใช้จา่ย กอง

พลังงาน) ในครัวเรือน หมู่ที ่1-หมู่ที ่14 เพิม่รายได้ให้กบั ในครัวเรือนและเพิม่ สวัสดิการ,

ครัวเรือน รายได้ให้ครอบครัว พลังงาน จ.

3 โครงการจกัรยานสูบน้ า เพือ่ให้ประชาชนได้ออก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

หอค า

  50,000   40,000   30,000 ประหยดัค่าใช้จา่ย ประชาชนได้ออก กอง

ก าลังกาย และได้ผ่อน หอค า หมู่ที ่1-หมู่ที ่14 ก าลังกาย และมี สวัสดิการ,

คลายความเครียด สุขภาพทีดี่ พลังงาน จ.

4 โครงการปลูกผักสวนครัวริมร้ัวกนิได้ เพือ่ปลูกผักปลอด จ านวนครัวเรือนบ้าน

หอค า

  30,000   25,000   20,000 ลดรายจา่ย เพิม่รายได้

ในครัวเรือน

คนในชุมชนสุขภาพ กอง

สารพษิและประชาชนมี หมู่ที ่1 -หมู่ที ่14 รายได้ในครัวเรือน แขง็แรง ได้ทานผัก สวัสดิการ,

สุขภาพทีดี่ขึ้น ปลอดสารพษิ พลังงาน จ.

5 โครงการส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟา้ ประหยดัค่าใช้จา่ยใน จ านวนครัวเรือนในพืน้ที่  100,000  100,000  100,000 ประหยดัค่าใช้จา่ย ประหยดัค่าใช้จา่ย ส านักปลัด,

ประหยดัพลังงาน (LED) ครัวเรือน ต าบลหอค า ในครัวเรือนได้มาก ในครัวเรือน พลังงาน

ขึ้น จงัหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

17



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการเพิม่ศักยภาพในชุมชนสร้าง เพือ่พฒันาผู้น าให้เขา้ใจ จ านวนผู้น าในพืน้ที่

ต าบล

  50,000   50,000   50,000 ผู้น าในพืน้ที่ ผู้น ามีความรู้ความ ส านักปลัด,

จติส านึกในการลดใช้พลังงาน ในเร่ืองการอนุรักษ์และ หอค า  จ านวน 14 

หมู่บ้าน

จ านวน 14  คน เขา้ใจเร่ืองการ พลังงาน

ประหยดัพลังงาน หมู่บ้าน อนุรักษ์มากขึ้น จงัหวัด

7 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอยา่ง เพือ่น าวัตถดิุบในชุมชน ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล   30,000   40,000   50,000 การน าวัตถดิุบมา ชาวบ้านได้รับความ ส านักปลัด,

พอเพยีง มาใช้ให้เกดิประโยชน์ หอค า จ านวน  14 ใช้ เกดิประโยชน์ เขา้ใจในการอนุรักษ์ พลังงาน

สูงสุด หมู่บ้าน สูงสุด และประหยดัชุมชน จงัหวัด

8 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่เพิม่ศักยภาพกลุ่ม กลุ่มสตรีในต าบลหอค า 30,000  สตรีและผู้สูงอายุ สตรีและผู้สุงอาย ุ กอง

และผู้สูงอายุ สตรีและผู้สูงอายใุห้มี หอค า และชมรมผู้สูง มีบทบาทในสังคม ได้รับการดูแลให้ดี สวัสดิการฯ

(ประชาคม ทัง้ 14 หมู่บ้าน) บทบาททางสังคมมากขึ้น อาย ุจ านวน 2 กลุ่ม มากขึ้น ร้อยละ 70 ขึ้น และ พมจ.

9 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกจิ เพือ่ให้ประชาชนมีอาชีพ จ านวน 14 หมู่บ้าน 20,000  20,000  20,000  ประชาชนมีรายได้และ เพือ่ส่งเสริมกลุ่ม กอง

พอเพยีง ปลูกผักสวนครัวร้ัวกนิได้ ทีห่ลากหลายและมีราย มีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มีราย สวัสดิการฯ

ได้เพิม่ขึ้น ได้เพิม่ขึ้น

10 โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนมีอาชีพ จ านวน 14 หมู่บ้าน 30,000  30,000  30,000  ประชาชนมีรายได้และ เพือ่ส่งเสริมกลุ่ม กอง

ทีห่ลากหลายและมีราย มีอาชีพเสริม อาชีพต่างๆ ให้มีราย สวัสดิการฯ

ได้เพิม่ขึ้น ได้เพิม่ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

18



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอ่สร้างและปรับปรุงศูนย์ เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  700,000 ศูนยฯ์ ได้รับมาตรฐาน ศูนย ์ฯ มีสถานที่ กอง

การศึกษาพฒันาเด็กเล็กกอ่นวัยเรียนในต าบล เล็กกอ่นวัยเรียนมีสถาน จ านวน  1  ศูนย์ จ านวน  1  ศูนย์ ได้รับมาตรฐาน การศึกษา

หอค า ทีไ่ด้รับมาตรฐาน

2 โครงการกอ่สร้างหลังคาคลุมสนาม เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  200,000 สนามเด็กเล่นได้

มาตรฐานขึ้น

สนามเด็กเล่นได้

มาตรฐาน

กอง

สวัสดิการเด็กเล่น เล็กกอ่นวัยเรียนมีสนาม จ านวน  1  ศูนยฯ์ ได้มาตรฐานขึ้น มาตรฐาน การศึกษา

เด็กเล่นทีไ่ด้มาตรฐาน วัดสุวรรณราชดาราม จ านวน 1 ศูนย์

3 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบศูนยพ์ฒันา เพือ่ให้ศูนยพ์ฒันาเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 300,000 มีร้ัวรอบขอบชิด เพือ่ เพือ่ป้องกันการ กอง

เด็กเล็ก มีร้ัวรอบขอบชิดทีไ่ด้ จ านวน  1  ศูนยฯ์ ป้องกันการบุกรุก บุกรุก และแบ่งแนว การศึกษา

มาตรฐาน วัดโพธิช์ัยนิมิต จ านวน 1 ศูนย์ เขตทีช่ัดเจน

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ เพือ่ให้ ศพด. มืส่ือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 155,940 เพือ่ให้ ศพด. มืส่ือ, เด็กได้รับการพัฒนา กอง

จดัการศึกษา ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็ก อปุกรณ์การเรียน,เคร่ือง ต าบลหอค า อปุกรณ์การเรียน

,เคร่ือง

ได้ดีขึ้น ศึกษา

เล็ก แบบนักเรียน เป็นต้น จ านวน 9 ศูนย์ แบบนักเรียน เป็นต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

19



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์สนาม เพือ่ให้นักกฬีา สามารถ จ านวน  2  โรงเรียน  300,000  300,000 ติดต้ังไฟสปอร์ตไลท์ สามารถใช้สนาม กอง

การศึกษากฬีา ใช้สนามได้ในตอนกลาง รร.หอค าพทิยาสรรค์ จ านวน  2  แห่ง ในการจดักจิกรรม การศึกษา

คืน รร.บ้านโคกสะอาด ต่างๆ ในเวลาตอน

กลางคืน

6 โครงการจดัซ้ือหนังสือพมิพ ์นิตยสาร เพือ่ให้ประชาชนได้รับ เทศบาลต าบลหอค า 13,000  13,000  13,000  ประชาชนได้รับขอ้มูล ประชาชนร้อยละ กอง

วารสาร ขอ้มูลขา่วสารทีเ่ป็น ขา่วสารมากขึ้น 80 ได้รับขา่วสาร การศึกษา

ปัจจบุัน จ านวน 1  แห่ง มากขึ้น

7 โครงการจดัซ้ือบล็อกปูพืน้ ทีม่ีส่วน เพือ่ให้เด็กได้รับความ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 50,000  50,000  50,000  เด็กได้รับความปลอดภัย กอง

ผสมของยางพารา ปลอดภัยมากขึ้น จ านวน 9 ศูนย์ มากขึ้น การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

20



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ เพือ่ให้ประชาชนได้รับ ประชาชนในต าบลหอค า 379,000  450,000 การปฏิบัติงานมี ประชาชนได้รับการ กอง

การศึกษาบริการจดัการระบบการแพทย์ การบริการน าส่ง จ านวน 14 หมู่บ้าน ประสิทธิภาพมากขึ้น บริการ ทีม่ีคุณภาพ สาธารณสุข

ฉกุเฉนิต าบลหอค า มากขึ้น

2 โครงการส่งเสริมความรู้เร่ือง เพือ่ให้ประชาชนเจา้ของ ประชาชนและเจา้ของ 30,000  ประชาชน,ผู้ประกอบ ประชาชนผู้ทีเ่ขา้ กอง

กฎหมายท้องถิ่นแกป่ระชาชน สถานประกอบการได้รับ สถานประกอบการมี การมีความรู้มากขึ้น ฝึกอบรมมีความรู้ สาธารณสุข

และสถานประกอบการ ความรู้กฏหมาย พรบ. ความรู้มากขึ้น ร้อยละ 80 มากขึ้น

สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่รักษาและป้องกนั การติดต้ังกล้องวงจรปิด  140,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่7 เสนอ) ชีวิตและทรัพยสิ์นของ จ านวน  1 แห่ง ปลอดภัยร้อยละ 90 ความปลอดภัยใน

ประชาชน ชีวิตและทรัพยสิ์น

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซม   63,000 หอกระจายขา่วได้รับ หอกระจายขา่ว อ าเภอเมือง

หอกระจายขา่ว หมู่ที ่8 ขา่ว หอกระจายขา่ว หมู่ที ่8 การปรับปรุง สามารถ ได้รับการปรับปรุง บึงกาฬ

บ้านหนองแสง จ านวน 1 แห่ง ใช้การได้ร้อยละ 100

(ประชาคม หมู่ที ่8 เสนอ)

3 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่รักษาและป้องกนั การติดต้ังกล้องวงจรปิด   78,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (ประชาคม หมู่ที ่10 สนอ) ชีวิตและทรัพยสิ์นของ จ านวน   1  แห่ง ปลอดภัยร้อยละ 90 ความปลอดภัยใน

ประชาชน ชีวิตและทรัพยสิ์น

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซม   30,000 หอกระจายขา่วได้รับ หอกระจายขา่ว อ าเภอเมือง

หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที ่3 ขา่ว หอกระจายขา่ว หมู่ที ่3 การปรับปรุง สามารถ ได้รับการปรับปรุง บึงกาฬ

บ้านหนองเขง็ จ านวน 1 แห่ง ใช้การได้ร้อยละ 100

(ประชาคม ม.3 เสนอ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

22



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซม  200,000 หอกระจายขา่วได้ หอกระจายขา่ว อ าเภอเมือง

หอกระจายขา่วหมู่บ้าน  หมู่ที ่4 ขา่ว หอกระจายขา่ว หมู่ที ่4 รับการปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง บึงกาฬ

บ้านโคกสะอาด จ านวน 1 แห่ง และสามารถใช้

(ประชาคม หมู่ที ่4 เสนอ) การได้ร้อยละ 100

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซม   80,000 หอกระจายขา่วได้ หอกระจายขา่ว อ าเภอเมือง

หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที ่9 ขา่ว หอกระจายขา่ว หมู่ที ่9 รับการปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง บึงกาฬ

บ้านนาโซ่ จ านวน 1 แห่ง และสามารถใช้

(ประชาคม หมู่ที ่9 เสนอ) การได้ร้อยละ 100

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุงหอกระจาย ปรับปรุงซ่อมแซม   80,000 หอกระจายขา่วได้ หอกระจายขา่ว อ าเภอเมือง

หอกระจายขา่วหมู่บ้าน  หมู่ที ่14 ขา่ว หอกระจายขา่ว หมู่ที ่14 รับการปรับปรุง ได้รับการปรับปรุง บึงกาฬ

บ้านเจริญรัตน์ จ านวน 1 แห่ง และสามารถใช้

(ประชาคม หมู่ที ่14 เสนอ) การได้ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จดัซ้ือยานพาหนะ 1.จดัซ้ือกรวยจราจร เพือ่ความปลอดภัยใน ลดอบุัติเหตุทางถนน ส านักปลัด

และขนส่ง จ านวน 20 ตัว*550 .- 11,000  การขบัขี่ยานพาหนะ ได้มากขึ้น

2. จดัซ้ือแผงกั้นจราจร ต่างๆ

จ านวน 10 ตัว*2,800.- 28,000  

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV เพือ่รักษาและป้องกนั ติดต้ังกล้องวงจรปิด ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ชีวิตและทรัพยสิ์นของ จ านวน 2 ชุด*3,500.-     7,000 ปลอดภัยร้อยละ 90 ความปลอดภัยใน

ประชาชน ชีวิตและทรัพยสิ์น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  พัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพือ่ให้คนในชุมชนรักษา ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล 30,000  30,000  30,000  มีพืน้ทีป่่าสาธารณะ อนุรักษ์ทรัพยากร ส านักปลัด,

ส่ิงแวดล้อม หอค า ทีเ่พิม่ขึ้น ธรรมชาติและลด พลังงาน

จ านวน 14 หมู่บ้าน ภาวะโลกร้อน จงัหวัด

2 โครงการศูนยส์าธิตเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่เป็นตัวอยา่งในการ จ านวน 1  แห่ง 100,000 มีศูนยส์าธิตแบบเกษตร ประชาชนทัว่ไป ส านักปลัด

ด้านการเกษตร ศึกษาและการท าเกษตร เทศบาลต าบลหอค า พอเพยีง จ านวน 1 แห่ง สามารถเขา้มาศึกษา

แบบพอเพียง วิธีท าเกษตรแบบ

พอเพยีงได้

3 โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ เพือ่ให้ประชาชน นักเรียน ประชาชนในต าบลหอค า 50,000  ปัญหาขยะ และส่ิงแวด ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวด ได้มีส่วนร่วมรักษา จ านวน 14 หมู่บ้าน ล้อมในต าบลมีน้อยลง ทีดี่ และการมีส่วน สาธารณสุข

ล้อมต าบลหอค า ส่ิงแวดล้อมต าบลหอค า ร่วมกบัหลายภาค

ส่วน

4 โครงการอนุรักษ์รักษาป่าส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้ป่าชุมชนมีความ ปลูกต้นไม้ 20,000  20,000  20,000  การรักษาป่าให้คงไว้ ประชาชนทุกครัว ส านักปลัด

สมบูรณ์ จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 แห่ง เรือนได้มีส่วนร่วม

ในการปลูกต้นไม้

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 

25



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  พัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปักเขตทีส่าธารณะ เพือ่ป้องกนัการบุกรุกที่ ทีส่าธารณะประโยชน์ 100,000 100,000 100,000 การรักษาเขตพืน้ที่ สามารถป้องกนัการ กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ จ านวน 14 หมู่บ้าน สาธารณะไว้ บุกรุกทีส่าธารณะ

ประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  พัฒนาการท่องเทีย่ว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการผู้สูงอายเุขา้วัดฟงัธรรมใน ผู้สุงอายไุด้เขา้วัดฟงั จ านวน  1 แห่ง 30,000  ผู้สูงอายไุด้ร่วมท า ผู้สูงอายไุด้ร่วมท า กอง

วันส าคัญทางพระพทุธศาสนา ธรรมมากขึ้น กจิกรรมร่วมกนั กจิกรรมร่วมกนั สวัสดิการ

(วัดป่าเทพวิมุตติ) มากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีดี่
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่ใช้งานการปฏิบัติ 1.เส้ือสะท้อนแสง 2 11,000  เพือ่ให้การปฏิบัติงาน เพือ่ให้การปฏิบัติ ส านักปลัด
(เส้ือสะท้อนแสง 2 แถบ) งานป้องกันและบรรเทา  แถบ สกรีนหน้า-หลัง ป้องกันฯ มีคุณภาพ งานมีคุณภาพมาก

สาธารณภัย จ านวน 20ตัว*550.- มากขึ้นและป้องกัน ขึ้น และเพือ่ป้องกัน

2.ชุดดับเพลิงมาตรฐาน   43,000 อนัตรายทีจ่ะเกดิขึ้น อนัตรายทีจ่ะเกดิขึ้น

จ านวน 1 ชุด กบัการท างาน

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการ ผู้บริหาร สมาชิกฯ 600,000 600,000 600,000 เพิม่ศักยภาพของการ ส าหรับผู้เข้าอบรม ส านักปลัด

การท างานให้มีประสิทธิ พนักงานเทศบาลและ ท างานให้มีประสิทธิ มีความรู้มากขึ้นและกองคลัง

ภาพมากขึ้น พนักงานจ้างเทศบาล ภาพมากขึ้น สามารถน ามาใช้ กองช่าง
ต าบลหอค า จ านวน 6 กอง ในการปฏิบัติงาน กอง

ได้อย่างถูกต้อง การศึกษา

กอง

สวัสดิการฯ

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีดี่
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังท้องถิ่น เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ จ านวน 14 หมู่บ้าน  700,000 การให้ขอ้มูลขา่วสาร การรู้สิทธิและหน้าที่ ส านักปลัด

เลือกต้ังท้องถิ่น ให้ทราบถงึสิทธิและ และการมีส่วนร่วม

หน้าทีใ่นการเลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง

4 จดัซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพือ่ใช้ในการรับส่งขอ้มูล 1.ชุดสายอากาศหรือเสา 3,500    เพือ่ใช้การรับส่งขอ้มูล การใช้ความช่วย กอง

ระหว่างราชการ, อปท. อากาศส าหรับวิทยส่ืุอสาร กบัหน่วยงานการแพทย์ เหลือมีความรวดเร็ว สาธารณสุข

กบัหน่วยงานการแพทย์ (ชุดเสา+แล็คจบัหลังคา) ยิ่งขึ้น

ฉกุเฉนิ จ านวน 1 ชุด

เพือ่ใช้ในการรับส่งขอ้มูล 2.จดัซ้ือแบตเตอร่ีวิทยุ 12,000  

ระหว่างราชการ, อปท. ส่ือสาร

กบัหน่วยงานการแพทย์

ฉกุเฉนิ

5 จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่ใช้งานการปฏิบัติ หมวก ถุงมือ ฯลฯ 4,500   เพือ่ให้การปฏิบัติงาน เพือ่ให้การปฏิบัติ กอง
(หมวก ถุงมือ ฯลฯ) งานการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉินมี งานมีคุณภาพมาก สาธารณสุข

คุณภาพมากขึ้น ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการทีดี่
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทีดี่
7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี เพือ่ให้การท างานมี จ านวน 1  โครงการ  200,000  200,000  200,000 การจดัเกบ็ภาษีได้เต็ม การจดัเกบ็ภาษีมี กองคลัง

ประสิทธิภาพมากขึ้น จ านวน และถกูต้อง ประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่1/2561

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แบบ ผ.01 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า เพือ่ป้องกนัและควบคุม หมู่ที ่1- หมู่ที ่14   60,000   60,000   60,000   60,000 สุนัขและแมว ได้รับ ประชาชนได้รับ กอง

(หน้า 86 ) จากโรคพษิสุนัขบ้า การฉดีวัคซีนป้องกนั ความปลอดภัยไม่ สาธารณสุข

เป็นโรคพษิสุนัขบ้า

เปลี่ยนแปลงเปน็

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่ป้องกนัและควบคุม หมู่ที ่1- หมู่ที ่14   60,000   60,000   60,000   60,000 สุนัขและแมว ได้รับ ประชาชนได้รับ กอง

จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน จากโรคพษิสุนัขบ้า การฉดีวัคซีนป้องกนั ความปลอดภัยไม่ สาธารณสุข

ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟา้ เป็นโรคพษิสุนัขบ้า

จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี

รายละเอียดโครงการพัฒนา  (ผ.01)

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561 แบบ ผ.01 
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