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

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า     258,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่4 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด จ่านวน 1 แห่ง  หมู่ที ่4 จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น บ้านโคกสะอาด จ.บึงกาฬ

2 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า     159,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่6 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด เส้นไปเมรุ  จ่านวน 1 แห่ง  

   หมู่ที ่6

จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น หมู่ที ่6 บ้านม่วงมีชัย จ.บึงกาฬ

3 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า เส้นไป      32,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่8 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด วัดหนองแสง จ่านวน 1 แห่ง

     หมู่ที ่6

จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น  หมู่ที ่8 บ้านหนองแสง จ.บึงกาฬ

4 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า ทาง     106,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่9 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด ไปโนนสง่า จ่านวน 1 แห่ง จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น  หมู่ที ่9 บ้านนาโซ่ จ.บึงกาฬ

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 

32



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

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า ซอย      71,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่12 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด รอบหมู่บ้าน จ่านวน 1 แห่ง จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น หมู่ที ่12 บ้านสมประสงค์ จ.บึงกาฬ

6 อดุหนุนค่าขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า ในหมู่     112,000 ขยายเขตไฟฟา้ ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

(ประชาคม หมู่ที ่13 เสนอ) ทัว่ถงึและมีความปลอด บ้านริมถนนหลวง จ่านวน 1 แห่ง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น หมู่ที ่13 บ้านหอค่าเหนือ จ.บึงกาฬ
7 อดุหนุนค่าติดต้ังไฟฟา้ส่อง เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟา้แรงต่่า ในหมู่     300,000 ประชาชนมี

ไฟฟา้

ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

สว่างในหมู่บ้าน ทัว่ถงึและมีความปลอด บ้าน  จ่านวน 3 หมู่บ้าน ส่องสว่าง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

(ประชาคม ม.4,9,14เสนอ) ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น ร้อยละ 90 จ.บึงกาฬ
8 อดุหนุนค่าขยายเขตสาย เพือ่ให้ชุมชนมีแสงสว่าง ขยายเขตสายพาดดับ เส้น     500,000 ประชาชนมี

ไฟฟา้

ประชาชนมีไฟฟา้ การไฟฟา้ กองช่าง

พาดดับไฟฟา้ส่องสว่าง ทัว่ถงึและมีความปลอด หน้ารร.หอค่า-วัดป่าเทพวิมุติ ส่องสว่าง ใช้อยา่งทัว่ถงึ ส่วนภมูิภาค

ภัยแกช่ีวิตและทรัพยสิ์น ร้อยละ 90 จ.บึงกาฬ

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนุนโครงการกอ่สร้าง เพือ่ปรับปรุงลานกฬีา กอ่สร้างลานกฬีาอเนก     218,400 มีลานกฬีา เพิม่ นักเรียนและ โรงเรียน กอง

ลานกฬีาอเนกประสงค์ เป็นทีใ่ช้ออกก่าลังกาย ประสงค์ จ่านวน 1 แห่ง จ่านวน 1 แห่ง ประชาชนมีทีอ่อก ธเนตรวทิยา การศึกษา

และการจดัการแขง่ขนั รร.ธเนตรวิทยา ก่าลังกาย

กฬีา

2 อดุหนุนโครงการแขง่ขนักฬีา เพือ่สร้างความรักความ จ่านวนนักเรียนและผู้เขา้ร่วม      50,000 นักเรียนและ เพือ่ใช้เวลาว่าง โรงเรียน กอง

นักเรียนต่อต้านยาเสพติด สามัคคีระหว่างโรงเรียน กจิกรรม จ่านวน 1,000 คน ประชาชนมี ให้เกดิประโยชน์ บ้านโคก การศึกษา

โรงเรียนในเขตต่าบลหอค่า หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ความพงึพอใจ ลดปัญหายาเสพ สะอาด

ไม่น้อยกว่าร้อย ติดในเยาวชน

ละ 90

3 อดุหนุนโครงการแขง่ขนังาน เพือ่คัดเลือกตัวแทน นักเรียนเขา้ร่วมการแขง่ขนั      20,000 นักเรียนทีผ่่าน นักเรียนได้แสดง โรงเรียน กอง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ นักเรียนระดับกลุ่ม เขา้ จ่านวน 8 โรงเรียน การคัดเลือก ศักยภาพและประ หอค่าพทิยา การศึกษา

ร่วมการแขง่ขนัระดับเขต ประสบผลส่าเร็จ สบผลส่าเร็จ สรรค์

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

แบบ ผ.02 

34



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

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินอดุหนุนส่าหรับการ

ด่าเนินงาน

เพือ่ป้องกนัให้ประชาชน จ่านวน  14 หมู่บ้าน 280,000 280,000  280,000  280,000 เพิม่ศักยภาพให้ ประชาชนในพืน้ที่ กลุ่ม อสม. กอง

ตามแนวทางโครงการ

พระราชด่าริ

หมู่บ้าน มีสุขภาพทีดี่ขึ้น กบั อสม. ได้รับความ

ปลอดภัย

ทุกหมู่บ้าน สาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข และลดปัญหายาเสพติด ในชีวิต มีสุขภาพ

(ประชาคม ทัง้ 14 หมู่บ้าน) ในกลุ่มวัยรุ่น ร่างกายทีแ่ขง็แรง

1. การควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

2. การควบคุมโรคหนอน

พยาธิ ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุารี

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ที ่2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานด้านสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วดั

ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. โครงการรณรงค์และแกไ้ข กลุ่ม อสม. กอง

ปัญหายาเสพติด ทุกหมู่บ้าน สาธารณสุข

(To be number one)

(ศูนยเ์พือ่นใจวัยรุ่นในชุมชน)

ของทูลกระหม่อมหญิงอบุล

รัตนราชกญัญา สิริวัฒนา

พรรณวดี
   280,000     2,106,400    280,000    280,000รวม

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 
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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 เงินอดุหนุนโครงการปรับ เพือ่การจดัซ้ือจดัจา้ง จ่านวน 1 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาสัมพนัธ์ ท่าให้การจดัซ้ือ- อบต. ส่านักปลัด

ปรุงศูนยข์อ้มูลขา่วสาร ของ อปท. ให้มีประสิทธิ ขา่วการจดัซ้ือ- จดัจา้งของ โนนสมบูรณ์

การจดัซ้ือจดัจา้งของ ภาพ จดัจา้งอยา่ง

โปร่ง

เทศบาลมีประสิทธิ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใส และมีความโปร่ง

ระดับอ่าเภอ (หน้า 118 ) ใส สามารถตรวจ

สอบได้

เปลี่ยนแปลงเปน็

1 อดุหนุนโครงการศูนย์ เพือ่เป็นศูนยก์ลาง ของ จ่านวน 1 แห่ง   15,000 15,000 15,000 15,000 อปท.ทุกแห่งใน ได้รับขอ้มูลการ อบต. ส่านักปลัด

ปฎิบัติการร่วมในการช่วย อปท.ในการประสานงาน เขต อ.เมืองฯ

ได้ใช้

ช่วยเหลือประชาชน โนนสมบูรณ์

เหลือประชาชนของ อปท. และให้ความช่วยเหลือ สถานที่ศูนย์

ปฏบิติั
ผู้ประสบภัยพบิัติ

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ แกไ้ขปัญหาหลังการเกดิ การร่วมในการ อยา่งถกูต้องและ

ภัย ช่วยเหลือ

ประชาชน
เป็นปัจจบุัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1/2561

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณและทีผ่่านมา ผลทีค่าดวา่จะ

ได้รับ

หน่วยงาน

ทีข่อ

ประสาน
(KPI)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02 
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