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ค ำน ำ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแสดงวิสัยทัศ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ.2561-2564 ) แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอ าเภอ
แผนพัฒนาชุมชนและนโยบายของคณะผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น             
( พ.ศ.2561-2565 ) เพ่ือใช้เป็นกรองในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าไปสู่สภาพ
อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและ
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) ที่น ากรองยุทธศาสตร์การพัฒนามา
ด าเนินการ จะเป็นไปตามเปาหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

          องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
       1.1 ที่ตั้ง  
         องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบุ่งคล้าไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
212 อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอบุ่งคล้าถึงเขตต าบล 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบึง
กาฬระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโวยรถโดยสารประจ าทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง มีพ้ืนที่
ประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือ152,276 ไร่ และมีอาณาเขตติดกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียงดังนี้ 
                        ทิศเหนือ            จด   พ้ืนที่ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
                        ทิศใต้                จด    พ้ืนที่ต าบลโคกกว้าง  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
              ทิศตะวันออก       จด    พ้ืนที่แม่น้ าโขง    
     ทิศตะวันตก        จด   พ้ืนที่ต าบลชัยพร  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  ต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  
     จังหวัดบึงกาฬ 
  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าโดยทั่วไป เป็นที่ราบ ที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด  ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา มี

แม่น้ าโขงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกทางฝั่งประเทศลาวมีภูเขาชื่อ ภูงู ที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ซึ่งมี
ผลท าให้ช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าและต าบลใกล้เคียง   

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลบุ่งคล้ามี ฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว โดยฤดูฝน ฝนจะเริ่มตกในเดือนมีนาคม มี

ปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นปริมาณน้ าฝนจะลดลงตามล าดับ และจะหมด
ประมาณเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,400  ม.ม./ปี และจะมีลมกรรโชกแรง ซึ่ง
เริ่มต้นจากต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป  
  

     1.4 ลักษณะของดิน 
 ดินมีลักษณะเป็นดินโพนพิสัย ดินชุมแสง ดินคล้ายธาตุพนม  เหมาะแก่การท านา ท าสวน และท าไร่  ดิน
ตามท่ีราบริมฝั่งแม่น้ าโขงมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด  พื้นที่ท่ัวไปมีความลาดเอียงจากทิศ
ตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    
 

     1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า          
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านที่ส าคัญ ได้แก่  
1. แม่น้ าโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  
3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซ าบอน ม.8 บ้านโนน

สะอาด ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 
      

     1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  นอกจากนั้น
ภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง   
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบุ่งคล้า ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  
     2.2 การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 9 
หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน 
 

3. ประชากร   
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร    
  ประชากรทั้งสิ้น จ านวน  5,211 คน  แยกเป็นชาย  2,565 คน  หญิง  2,646 คน  จ านวนครัวเรือน  
1,496  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.1 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม 2562) 
 

  
หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง รวม 

1. บ้านบุ่งคล้า 278 301 579 225 

2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 617 586 1,203 398 

3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 245 292 537 152 

4. บ้านนาจาน 341 336 677 180 

5. บ้านดอนจิก 217 226 443 109 

6. บ้านดอนแพง 74 79 153 41 

7. บ้านขามเปี้ย 370 373 743 190 

8. บ้านซ าบอน 320 333 653 149 

9. บ้านโนนสะอาด 96 113 209 51 

รวม 2,565 2,646 5,211 1,496 

3.2 ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 
           ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา            4           แห่ง     
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    1           แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              1           แห่ง 

                    -  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1  แห่ง 
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     4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        30    เตียง    1  แห่ง 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       1  แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                              2  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                           2  แห่ง 

4.3 อาชญากรรม  
         - ที่พักสายตรวจประจ าต าบล                   1   แห่ง 

 

     4.3 ยาเสพติด 
 เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดชายแดนไทย-ลาว จึงมีปัญหายาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  
 

     4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดบึงกาฬในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ และบ้านผู้ยากไร้เป็นประจ าทุกปี  
             

5.การบริการพื้นฐาน                   
     5.1  การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมและขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน  ยังขาดการ    เชื่อมโยงที่เหมาะสม  ท าให้เกิดความ
ไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหว่างต าบล  การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงใช้ถนนสาย
หลักคือ ทางหลวงแผ่นดินสาย 212 (บ้านแพง – บึงกาฬ) และยังมีถนนเชื่อมระหว่าง 3 ต าบลได้แก่  ถนนสาย
เรียบฝั่งแม่น้ าโขง  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางเส้นไม่สามารถใช้ได้สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจากเป็นถนน
ลูกรัง  พ้ืนถนนอ่อน ประกอบกับมีน้ าขัง ท าให้ผิวจราจรช ารุด  จึงท าให้การคมนาคมระหว่างชุมชนไม่สะดวก  ใน
ฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจากการสัญจร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปใช้บริการต่างๆ    
                                                 -       มีถนนลาดยาง        4      สาย   ยาว        8      กิโลเมตร 

-       มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   6      สาย   ยาว       12     กิโลเมตร 
-       ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง  

             5.2 การไฟฟ้า 

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน         รวม      9      หมู่บ้าน 
      5.3 การประปา 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน และระบบประปาผิวดิน จ านวน 4 หมู่บ้าน 
      5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
    5.5 การโทรคมนาคม 

  -    ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)      1   แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ท านา ท าไร่ ท าสวน ผลผลิตที่ส าคัญ  คือ ข้าว 
ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว  เป็นต้น 
     6.2 การประมง 

ราษฎรที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ าก็จะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ าจืด   เช่น  ราษฎรในพื้นที่  หมู่ 1,3  
มีอาชีพท าการประมงโดยการวางอวนดักปลา (ไหลมอง) ที่บริเวณแม่น้ าโขง   
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      6.3 การปศุสัตว์ 
ต าบลบุ่งคล้า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร  

      6.4 การบริการ 
- ธนาคาร          1                 แห่ง 
- โรงแรม               6                 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน                   3                 แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันแบบหลอด      7                 แห่ง                                    
- โรงงานอุตสาหกรรม      -                  แห่ง 
- โรงสีข้าว               9                 แห่ง 

      6.5 การท่องเที่ยว 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ าตกห้วยถ้ าน้อย จุดชมวิวเหนือถ้ าพราย ลานฮอลิคอปเตอร์อเมริกา หาด

ทรายริมแม่น้ าโขงในช่วงน้ าลดฤดูหนาว และฤดูร้อน 
            6.6 อุตสาหกรรม 

ต าบลบุ่งคล้า ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    
- กลุ่มสหกรณ์สวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว 

 - กลุ่มเลี้ยงกบ-ปลา 
 - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง-เลี้ยงปลา 
 - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนแพง 
 - กลุมเลี้ยงโคกระบือบ้านสะอาด 
 - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ 
 - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านซ าบอน 
 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบุ่งคล้า 
 - กลุ่มปลาร้าแม่น้ าโขง 
 - กลุ่มจักสานบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ 
 - กลุ่มจักสานบ้านาจาน 
      6.8 แรงงาน 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 9 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

  
หมู่ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวนประชากร 

จ้านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านบุ่งคล้า 278 301 579 225 

2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 617 586 1,203 398 

3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 245 292 537 152 

4. บ้านนาจาน 341 336 677 180 

5. บ้านดอนจิก 217 226 443 109 

6. บ้านดอนแพง 74 79 153 41 

7. บ้านขามเปี้ย 370 373 743 190 

8. บ้านซ าบอน 320 333 653 149 

9. บ้านโนนสะอาด 96 113 209 51 

รวม 2,565 2,646 5,211 1,496 
 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง      
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าการเกษตร 

มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านที่ส าคัญ ได้แก่  
1. แม่น้ าโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  
3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซ าบอน ม.8 บ้านโนน

สะอาด ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 
  นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-9 
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8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา 
           ประชาชนภายในต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอย่างมั่นคง  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคนไทย
ภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   12    วัด ได้แก่     
  1.วัดปุริมาประดิษฐ์ 

 2.วัดป่าบุ่งคล้าใต้ 
 3.วัดจันทร์เดชราษฎร์บ ารุง 
 4.วัดทองอุทัยราษฎร์ 

5.วัดดาราศรี 
 6.วัดเจริญสุขสีนวนค าประดิษฐ์ 

  7.วัดจอมศรี 
 8.วัดศรีมงคล 

  9.วัดซ าบอนวนาราม 
10.วัดศิริธรรมวนาราม 

 11.วัดป่าสมบูรณ์ปราณี 
 12.วัดโพธิ์นาแก้ว 
ส้านักสงฆ์   1 แห่ง ได้แก่ 
1. ส านักสงฆ์เทพนิมิต 

     8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 
 งานประเพณีที่ส าคัญคืองานประเพณีแข่งเรือยาวเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือน
กันยายน มีการประกอบงานบุญต่างๆ  ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และตามความเชื่อของท้องถิ่น เช่น งานประเพณี
ออกพรรษา  ไหลเรือไฟ งานสงกรานต์ สรงน้ าผู้สูงอายุ และสรงน้ าพระ เป็นต้น 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า จากไม้ไผ่ 
ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน ไทย้อ ไทพวน 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า จากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาร้า       

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
      9.1 น้้า 
          แหล่งน้้าธรรมชาติ 

- ล าน้ า,ล าห้วย                                        11 สาย 
- บึง,หนองอ่ืน ๆ                                      16 แห่ง 
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แหล่งน้้าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย                                                   4 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น                                             378 แห่ง 

         - บ่อโยก                                                55 แห่ง 
      9.2 ป่าไม้ 

 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  นอกจากนั้น
ภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  ป่าชุมชน และป่าทางวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ป่า
ช้า ป่าดอนปู่ตา ป่าวัดป่า และป่าสาธารณะที่ชุมชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งพบในทุกหมู่บ้านของ
ต าบล แต่อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน 
      9.3 ภูเขา 
           สภาพดินพื้นล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเหนียวปนดินร่วน พ้ืนที่หลัง
เขาส่วนใหญ่เป็นพื้นหินทรายและดินทราย สภาพการพังทลายปานกลาง ส่วนของหินบนหลังภูวัว สว่นมากเป็น
หินปูนมีลักษณะเป็นลานหิน       
     9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
         มีภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า  น้ าตก  นอกจากนั้นยังมี  “กิ้งก่าภูวัว”  ซ่ึง
เป็นสัตว์ป่าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก  นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง  เป็นต้น  
ทางฝั่งตะวันออกของต าบลยังมีแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นแม่น้ าที่เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวบุ่งคล้า  ในฤดูแล้งจะมี
หาดทรายเป็นบริเวณกว้างซึ่งสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
                4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
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  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
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(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 
และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของการค้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
  กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วย จังหวัด อุดรธานี เลย หนองบัวลาภู หนองคาย และบึงกาฬ  
 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด “เป็นศนูย์กลางการลงทุน ด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ 
การท่องเที่ยว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและประชาคมอาเซียน”  
   ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
  2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 

2) แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
         เป้าประสงค์  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน  
           เป้าประสงค์  เพ่ิมศักยภาพการค้า การลงทุน การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
                   เป้าประสงค์  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน  
                                   - ทรพัยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมท่ีดี    
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ  
         เป้าประสงค์  - ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัย และคุณภาพชีวิตที่ดี  
 

                3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  
 วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ (Vision) “ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  
มีความสุข  อย่างยั่งยืน”  
  พันธกิจ (Mission)  
  พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
  พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
  พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง  
  พันธกิจทิ่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
  พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี  
  พันธกิจที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
  พันธกิจที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และท่ีได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจาก
รัฐบาล  
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  พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
  พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย  
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว และกีฬา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

     "บุ่งคล้าเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ธรรมาธิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน" 
                      2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์  การท่องเที่ยว และกีฬา 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
    ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2.3 เป้าประสงค์ 

1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมและทั่วถึง    
           2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน  ยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
           3. มีการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา 
          4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด 
          5. การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และการ
ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน และมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบ 
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          6. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา และส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
 1 ถนนทุกสายที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
 2 สะพาน ท่อลอดเหลี่ยมที่ใช้งานได้ 
 3 ร่องระบายน้ า และท่อระบายน้ าใช้งานได้ 
 4 ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                    
  5 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ประชาชนได้รับความสะดวก 
 6 ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 
 7 ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 

 8 ประชาชนมีความรู้ตามหลักวชิาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9 ประชาชนมีน้ าในปริมาณที่เพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
   10 นักเรียนระดับประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)และ 
 อาหารกลางวันครบทุกคน 
 11 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
 12 โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/กศน.ได้รับการสนับสนุนการด้านศึกษา กีฬาและวิชาการ 
 13 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ครบทุกคน 
            14. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบก าหนด 
 15 คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   
 16 จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
 17 จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 18 พ้ืนต าบลบุ่งคล้าเป็นเขตปลอดโรคไข้เลือดออก ลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อ 
 19 มีการลงทุน การค้าขายในพื้นที่ต าบลเพ่ิมมากข้ึน  
 20 ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวและกีฬา 
 21 จ านวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีจ านวนครบตามเกณฑ์ก าหนด 
 22 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้    
 23 ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือมีขวัญก าลังใจ 
 24 กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอ่ืนที่ด าเนินงานด้านสังคม ได้รับการ 
สนับสนุน 
 25 ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
 26 ประชาชนมีสว่นรว่มในกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  
 27 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 28 ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 29 พ้ืนที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
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 30 แหล่งน้ า ป่าไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์ 
 31 จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าและป่าไม้เพ่ิมข้ึน   
 32 ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีแหล่งเรยีนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 33 ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม 
 34 ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
 35 สร้างความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์เป็นประมุข และ 
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 36 มีอาคารส านักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการ  
 ให้บริการ 
 37 เศรษฐกิจการค้าขายบริเวณชายแดนมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยและสปป.ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ร่องระบายน้ า 
และท่อระบายน้ า 
2. การจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
3. การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
4. ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอื่นๆ            

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต        

1. การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชน   
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
 

 

 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน
ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยว
และกีฬา 

1. การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์   
2. การส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. การส่งเสริม พัฒนา ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. การก าจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 
3. การปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. การท านุ บ ารุงศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
2. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

1. การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา                                                                     
2. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและทางการเมือง 
3. การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
4. การการส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน  
และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน 
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2.6 กลยุทธ์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1 กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ร่องระบายน้ า และท่อระบายน้ า 
 1.2 กลยุทธ์การจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
 1.3 กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
 1.4 กลยุทธ์การก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ            
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
 2.1 กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
 2.2 กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
 2.3 กลยุทธ์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา 
 3.1 กลยุทธ์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์   
 3.2 กลยุทธ์การส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกีฬา  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.1 กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.2 กลยุทธ์การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.3 กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 5.1 กลยุทธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.2 กลยุทธ์การก าจัดขยะมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 
  5.3 กลยุทธ์การปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 กลยุทธ์การท านุ บ ารุงศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 6.2 กลยุทธ์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 7. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา                                                                     
 7.2 กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและทางการเมือง 
 7.3 กลยุทธ์การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 7.4 กลยุทธ์การการส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์  
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการ
ลงทุน การพาณิชย์ การท่องเที่ยวและกีฬา การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้สรุปสถานการณ์การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
 1.2 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 3.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength: S)  
 1) ที่ตั้ง และอาณาเขตของต าบล อยู่ไม่ไกลจากตัวอ าเภอและจังหวัด ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งเป็นไป
ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
 2) ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแม่น้ าโขง ห้วยสหาย ห้วยขามเปี้ยและแหล่งน้ าอ่ืน ประกอบกับมี
ภูมิอากาศซึ่งเหมาะสมในการท าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้าว การปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน การท า
ประมง  และการเลี้ยงสัตว์  
 3) มีการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพาราเพ่ิมมากข้ึนท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเป็นจ านวนมาก 
 4) มีจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อ ค้าขาย และการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาว  
 5) มีส าเนียงภาษา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับประเทศเพ่ือน
บ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 6) มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่ง
ที่ค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย เช่น กิ้งก่าภูวัว สิรนิธรวัลลี กะเพราศักดิ์สิทธิ์    
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7) มีภูเขา น้ าตก แม่น้ า และหาดทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป 
 8) ทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคมให้ความร่วมมือในการประสานงาน 
สนับสนุนงบประมาณ และร่วมมือกันกับประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 9) มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ด าเนินการจัดให้มีและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
รวมไปถึงมีอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการแก่ประชาชน  
          10) จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการและดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 11) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีแข่งเรือยาว 
 12) มีระบบการบริหารจัดการน้ าของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 14) มีการส่งเสริมการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  
 

จุดอ่อน (Weakness : W)  
 1) ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยจึงท าให้มีรายได้ต่ า ยากจน ขาดแรงงานที่มีฝีมือ ขาด
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 2) ประชาชนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และขาดการวางแผนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
อย่างเป็นระบบ  
 3) การรวมตัวของกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง  และไม่มีการท ากิจกรรมด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงต่อเนื่อง รวมถึงไม่ได้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและบรรจุ
ภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
 4) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพ่ือ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 5) ความผันผวนของภัยธรรมชาติท าให้มีปัญหาลมพายุ อีกทั้งพ้ืนที่ยังมีร่องมรสุมพัดผ่านอีกด้วย 
 6) ชุมชนขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะ เช่น การลดขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ ฯลฯ 
 7) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
 8) ประชาชนยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้ไม่สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ประสบผลส าเร็จได้ได้ 

9) การพัฒนาด้านการเกษตรยังมีการด าเนินการไม่ครบวงจร ส่งผลให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีปัญหา
ในด้านราคา ผู้ประกอบการและผู้ผลิตยังไม่ตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าและการบริการ  
 10) มีการลักลอบน าสินค้าเข้า – ออก ในลักษณะผิดกฎหมาย (หนีภาษ)ี ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่ด าเนิน
ตามข้ันตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการค้าให้เข้าสู่การแข่งขันที่เป็นสากล  มีการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจ านวนมาก 
 11) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมและค่านิยมตามโลกสมัยใหม่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทางด้านสังคม 
 12) การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการพัฒนาด้านๆ ค่อนข้างน้อย 
 13) ชุมชนขาดการบังคับใช้มาตรการทางสังคมจึงท าให้เกิดปัญหาต่าง  ๆเช่น การทะเลาะวิวาท การลักขโมย ฯลฯ   
 14) การบริหารจัดการระบบออมทรัพย์และระบบสหกรณ์ของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
 15) ประชาชนมีหนี้สินนอกระบบและมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ 
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 3.1.2 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  
      โอกาส (Opportunity :O)  
 1) รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน การปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล การทุจริตประพฤติมิ
ชอบ คอรัปชั่น การปฏิรูประบบการศึกษาที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนาจังหวัดได้ผลและเป็นรูปธรรม  
 2) การใช้ยุทธศาสตรช์าต ิไทยแลนด์ 4.0 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ   

3) จังหวัดบึงกาฬเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการก่อสร้างสนามบิน และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 
4) จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราในเขตจังหวัดบึงกาฬให้เป็นศูนย์กลางของภาค

อีสาน 5) ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีพ้ืนที่ติดแนวชายแดน
ที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
 6) ความต้องการซื้อสินค้าของ สปป.ลาว เพ่ือขายภายในประเทศมีสูง 
 7) สปป.ลาว มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ าท าให้วัตถุดิบน าเข้ามีราคาถูก  
 8) อยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่จะให้จังหวัดจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 9) รัฐบาลส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 10) นโยบายของรัฐและมีกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัด
การศึกษา ประกอบกับมีการให้บริการกองทุนเพ่ือการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ท าให้โอกาสในการพัฒนา
การศึกษาเป็นไปดีขึ้น 
 

     อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat :T)  
 1) เขตติดต่อแม่น้ าโขงมีลักษณะยาวท าให้มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมาย    
 2) ความเชื่อม่ันของนักธุรกิจเพ่ือนบ้านที่มีต่อนักธุรกิจไทยยังมีลักษณะหวาดระแวง ท าให้เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาการค้าชายแดน  
 3) ประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการ
ติดต่อค้าขายและการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ  
 4) นโยบาย สปป.ลาว ลดการพึ่งพาสินค้าไทย โดยให้การส่งเสริมการค้าและรับสินค้าจากจีนและ
เวียดนามมากขึ้น  
 7) ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม ภัยแล้ง และภัยหนาว 
 8) ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตและการบริการสูงขึ้น  

 9) ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง  ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความผันผวน และมีความไม่แน่นอน 
 10) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวและใช้งบประมาณสูง 
 11) งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอ 
 12) แรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยมักเป็นแรงงานแฝง  โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็น 
แรงงานต่างด้าว ท าให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอาจท าได้ยาก 
 13) ปัญหาการเพ่ิมและลดปริมาณของแม่น้ าโขงจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงของจีน และลาว 
 14) ปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นท่ีการเกษตรของเกษตรกร 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
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- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
           3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากข้ึน และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น 

จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีค้ า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่งชน

ชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่า
ทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชน
นั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 สาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 
SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มี
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

 
 



 
 

~ 21 ~ 
  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน  การพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการกีฬา    
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว หาดทรายแม่น้ าโขง รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากข้ึน 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาว
ต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิม
มากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทย
คือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น 
อาจมีขยะข้ามแดน 
          6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศาสนา          

อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น อาจมีการ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาว
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหา

การก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ส่วนที่ 3 การน้าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-เคหะและชุมชน 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.บุ่งคล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม
และคณุภาพชีวิต 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมนและสังคม 
-การด าเนินการอื่นๆ 

-สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
-สังคมสงเคราะห ์
-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการฯ 
ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ 
การท่องเที่ยวและการกีฬา 

-เศรษฐกิจ 
-บริการชุมชนและ
สังคม 

-งานการพาณิชย ์
-การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-กองสวัสดิการฯ 
-กองการศึกษาฯ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจดั
ระเบียบชุมชนและสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

5 ยุทธศาสตร์การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

งานสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานด้านการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและ
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

-บริการชุมชนและ
สังคม 

-การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการทีด่ ี

-บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 หน่วยงาน 
1 

หน่วยงาน 
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 1.บัญชีโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า 
บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 เคหะและชุมชน 

 
33 

 
11,686,000 

 
34 

 
13,754,000 

 
37 

 
15,600,000 

 
23 

 
8,880,000 

 
87 

 
10,450,000 

 
202 

 
56,214,000 

รวม 33 11,686,000 34 13,754,000 37 15,600,000 23 8,880,000 87 10,450,000 202 56,214,000 

2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 
2.1 สร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

7 420,000 7 420,000 8 460,000 7 420,000 7 420,000 36 2,050,000 

2.2สังคมสงเคราะห์ 
2 60,000 2 60,000 3 260,000 3 260,000 3 260,000 13 900,000 

2.3 แผนงานการเกษตร 
4 340,000 4 340,000 3 140,000 3 240,000 2 200,000 16 2,060,000 

2.4 แผนงานการศึกษา 
13 6,715,000 11 5,454,000 21 6,454,000 16 5,364,000 15 5,324,000 76 29,311,000 

2.5แผนงานสาธารณสุข 
8 640,000 8 640,000 11 900,000 11 900,000 11 900,000 49 3,980,000 

2.6แผนงานงบกลาง  
7 8ม611,940 7 9,405,940 7 10,106,940 7 11,109,940 4 340,000 32 39,574,760 

รวม 
41 17,186,940 39 16,719,940 53 18,320,940 47 18,293,940 42 7,444000 222 77,875,360 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
การพาณิชย์ การท่องเที่ยว
และการกีฬา 
3.1 งานการพาณิชย์ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2,300,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

2,000,000 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1,500,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

4,800,000 
3.2การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 6 640,000 16 3,440,000 12 2,580,000 11 2,290,000 10 2,280,000 43 11,230,000 

รวม 6 640,000 16 3,440,000 14 4,880,000 12 4,290,000 11 3,780,000 46 17,030,000 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
และสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

 
 
 

8 

 
 
 

410,000 

 
 
 

99 

 
 
 

460,000 

 
 
 

10 

 
 
 

580,000 

 
 
 

9 

 
 
 

380,000 

 
 
 

9 

 
 
 

380,000 

 
 
 

45 

 
 
 

2,210,000 

รวม 8 410,000 99 460,000 9 580,000 8 380,000 8 380,000 45 2,210,000 
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 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 )องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

ปี2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

จ้านวน
โครงการ 

จ้านวน
งบประมาณ 

5.ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 งานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 

 
 
 

12 

 
 
 

923,000 

 
 
 

12 

 
 
 

611,800 

 
 
 

14 

 
 
 

675,000 

 
 
 

13 

 
 
 

635,000 

 
 
 

13 

 
 
 

615,000 

 
 
 

64 

 
 
 

3,459,800 

5.2 แผนงานการเกษตร 
- - 3 1,040,000 3 1,040,000 3 1,040,000 3 1,040,000 9 4,160,000 

รวม 12 923,000 15 1,651,800 17 1,715,000 16 1,675,000 16 1,655,000 73 7,619,800 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศาสนาและวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6.1การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 

7 

 
 
 

725,000 

 
 
 

8 

 
 
 

785,000 

 
 
 

9 

 
 
 

825,000 

 
 
 

8 

 
 
 

785,000 

 
 
 

8 

 
 
 

785,000 

 
 
 

39 

 
 
 

3,865,000 

รวม 7 725,000 8 785,000 9 825,000 8 785,000 8 785,000 39 3,865,000 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
7.1 แผนบริหารงานท่ัวไป 

20 1,515,000 28 3,981,000 26 2,894,000 27 5,877,000 27 5,882,000 128 20,149,000 

รวม 20 1,515,000 28 3,981,000 26 2,894,000 27 5,877,000 27 5,882,000 128 20,149,000 

รวมทั้งสิ้น 127 32,085,940 239 40,791,740 153 44,974,940 141 40,180,940 199 30,376,000 751 184,763,560 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ก่อสร้างถนน คศล.บ้าน
บุ่งคล้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 102 ม. - 250,000 250,000 250,000 

 
- 
 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
บุ่งคล้าทุ่งหมู่ 2 สายข้าง
วัดจันทร์เดชราษฎร์บ ารุง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 75 ม. - - 80,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
บุ่งคล้าทุ่งหมู่ 2 สาย
ข้างหน้าสถานีผลิต
น้ าประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 450 ม.
หนา 0.15 
ซม. 

- 150,000 - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
บุ่งคล้าทุ่งหมู่ 2 สายบ้าน
นายเม็ง โคตรรัตน์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. - - 257,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
บุ่งคล้าทุ่งหมู่ 2 สายทาง
ไปบ่อขยะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. 2,133,000 177,000 - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

  

แบบ ผ.02 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

6 ซ่อมแซมถนน คสล.
และท่อระบายน้ าบ้าน
บุ่งคล้าทุ่ง ม.2 หน้า
ร้านมีนาคาราโอเกะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,040 ม. 

24,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3
สายหน้าบ้านนายหลวง 
วงอุเทนค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
102 ม. 250,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกทางหลวง 212-
บ้านนาจาน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
128 ม. 

250,000 - 250,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ขยายผิวจราจรถนน 
คสล.บ้านนาจาน ม.4
สายไปสวนนายจ ารัส 
วงค์ส าเนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
120 ม. - 330,000 330,000 330,000 - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

10 ขยายผิวจราจร คสล.
สายแยกทางหลวง 
212-ม.4 บก.ถ.53-
001 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. 

155,000 - 260,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนจิก ม.5 สาย
หน้าบ้านนายประดษิฐ์ 
ดาราษ ี

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
256 ม. 155,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนแพง ม.6-ป่า
ช้าบ้านดอนแพง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. 

250,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

~ 27 ~ 
  

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

   

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

13 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
แยกบา้นขามเปีย้ ม.7-ไป
บ้านนาจานแนวลาด
ตะเวณฯเขตภูวัว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
123 ม. 250,000 - 300,00 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซ า
บอน ม.8 สายบา้นนาย
สายทองทิพยป์ระสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
87 ม. 

183,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านซ า
บอน ม.8 – นาปา่หวาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
27 ม. 

67,000 - - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ซ่อมแซมถนน คสล.
ทางเข้าบ้านซ าบอน ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 2 จุด 
18,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8-
นาป่าหว่าน-นาซ าซาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. 

- 257,000 - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนสะอาดหมู ่9 สายหนา้
บ้านนายเสมยีนแกว้มณี 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. 

- 388,000 - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สายสี่
แยกศาลาประชาคม-บ้าน
นายลับธุร,ีแยกนายลีลา-
บ้านยายผ่องธรรม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. 250,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนน คสล.ม.3
สายสามแยกไปคันดิน
ชลประทานห้วยสหาย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. ยาว 
123 ม. 

250,000 - - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

21 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7
สายบ้านนายดารา กาญฐ์  
หาชารี-บา้นนางเสวย ผล
จันทร์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2 กม. 

183,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนในเขต 
ม.5,6และหมู่ 9 มี
สถานที่ ฌาปณกิจศพ 

จ านวน 1แห่ง 
- - 1,000,000 - - 

ได้สถานที่เผาศพที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนทั้ง 3 หมูบ่้านมี
สถานที่ ฌาปณกิจศพ กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7
สายแยกหนา้บ้านนายอุ่น
เช้ือค าฮด – ห้วยขามเปีย้ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
2 ม. - - 300,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ดอนแพง ม.6สายนายกา
ไสย ภูมิสุข แยก
ถนนลาดยางไป เขตรักษา
พันธ์สัตว์ปา่ภวูัว 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย 
กว้าง 5 ม.ยาว 
150 ม. หนา 
0.15 ซม. 

- 500,000 - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ดอนจิก ม.5 สายหน้าบา้น
นายทรง พรมพิมพ ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย 
กว้าง 5 ม.ยาว 
256 ม.  

600,000 600,000 - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
รอบบ่อขยะ  

เพื่อให้รถทิ้งขยะและ
ปลอดภัยในการไปทิ้ง
ขยะ 

จ านวน 1 สาย 
กว้าง 7 ม.ยาว 
50 ม. 

200,000 200,000 - - - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 
สายข้างวัดปุริมาประดิษฐ ์

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม. มี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
250 ตาราง
เมตร 

50,000 50,000 - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

28 ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 สายสี่
แยกศาลาประชาคม-บ้าน
นางอัญชิสา อัครบุตร 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 แห่ง 
กว้าง 5 ม.ยาว 
5 ม.มีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 250 
ตารางเมตร 

- - 150,000 - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย กองช่าง 

29 ก่อสร้างคอนกรีตดาด ปาก
ท่อลอดเหลี่ยม ม.7 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ปากท่อลอดเหลีย่ม 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
69.55 ตร.ม.
หนา0.10ม. 

- 101,000 - - - 
จ านวน 1 แห่ง น้ าไม่กัดเซาะบริเวณปาก

ท่อลอดเหลี่ยม กองช่าง 

30 ก่อสร้างคอนกรีตดาด ปาก
ท่อลอดเหลี่ยม ม.9 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ปากท่อลอดเหลีย่ม 

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
526 ตร.ม.หนา
0.10 ม. 

- 381,000 - - - 
จ านวน 1 แห่ง น้ าไม่กัดเซาะบริเวณปาก

ท่อลอดเหลี่ยม กองช่าง 

31 ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินหน้า
สะพานข้ามห้วยสหาย
ตลาดชุมชนต าบลบุ่งคล้า
ไปวัดทองอุทัยราษฎร์ บุ่ง
หน้าเหนือ ม.3 

เพื่อป้องกันน้ ากัดเซาะ
ปากท่อลอดเหลีย่ม 

ความยาวไม่น้อย
กว่า 28 ม. 

150,000 - - - - 

จ านวน 1 แห่ง น้ าไม่กัดเซาะบริเวณปาก
ท่อลอดเหลี่ยม 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่าง รวดเร็ว ปลอดภัยใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ 2  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู ่3  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 



 
 

~ 30 ~ 
  

1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

36 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านนาจาน ม.4 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านดอนจิก ม.5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 สาย
หนองปลาดุก- โนนวังเยี่ยม 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 2.5
กม. 

- - 250,000 150,000 - 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างรวดเร็ว ปลอดภยัใน
ทุกฤดู 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านขามเปีย้ หมู ่7 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านซ าบอน ม.8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านโนนสะอาด ม.9  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
900 ม. 

- - - 150,000 150,000 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนการเกษตร 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 สาย
ข้างสถานีสูบน้ าดว้ยไฟฟา้ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
1,400 ม. 

287,000 - - - - 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนนการเกษตร สาย
แยกทางหลวง 212 – 
หนองปลาลอด หมู ่5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาว
ไม่น้อยกวา่ 
648 ม. 

346,000 - - - - 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนการเกษตร สาย
สวนนายกาไสย ภูมิสุข-แยก
ถนนลาดยางไปเขตฯภูววั 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
ม. ยาว 137 ม.
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 
ม. ยาว 56 ม. 

74,000 - - - - 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

45 ก่อสร้างถนนการเกษตร สายข้าง
ป่าช้าบา้นดอนแพง –ที่นา นาง
อรดี พรมพิมพ์ ม.9 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 480 ม. 346,000 - - - - 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างถนนการเกษตร สาย
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ม.2 เช่ือมบ้าน
ดอนจิก ม.5 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 2,300 
ม. 

- 644,000 - - - 
มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 – ม.7 
สายหลัง รพ.บุ่งคล้า  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

กว้าง 6 ม. ยาวไม่
น้อยกว่า 3 กม. - 644,000 - - - 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

48 ปรับปรุงซ๋อมแซมถนนเพื่อ
การเกษตร  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกในทุกฤดแูละมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
365,000 365,000 365,000 365,000 365,000 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้คมนาคมเพื่อ
กิจกรรมทางการเกษตร 
ได้ รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.บ้าน
บุ่งคล้า ม.1 สายที่1 หน้าบ้าน
นางรัชฎา ผลจันทร์ สายที ่2  
หน้า รร.อนุบาลบุ่งคล้า 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 

250,000 - - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ม.2  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 
250,000 - - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 
- 250,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.บ้าน
นาจาน ม.4 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 
- - 250,000 - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. 
บ้านดอนจิก ม.5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 
- 250,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 
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 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

54 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. บ้าน
ดอนแพง ม.6 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 124 ม. 
- 250,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. บ้าน
ขามเปี้ยหมู ่7  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.5 
ม.ยาว 125 ม. 
ลึก0.07 ม.หนา 
0.12 ม. 

- 500,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. บ้านซ า
บอน ม.8  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาด 254 ม. 
- - 267,000 - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล บา้นบุ่ง
คล้า ม.1 สายหน้าบา้นเฉลิมพล 
พรมพิมพ ์

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 100 ม. 
81,000 - - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

58 ซ่อมแซมร่องระบายน้ า คสล.ม.1
สายข้างวัดปุริมาประดิษฐ ์

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.20 
ม.ยาว124 ม. 87,000 - - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

59 วางท่อระบายน้ า คสล. ม.3 สาย
แยก ทล. นค.2008-หนา้วัดทอง
อุทัยราษฎร์ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาดยาว 230 ม. 
52,000 1,100,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

60 วางท่อระบายน้ า คสล. ม.2 หน้า
ร้านเฟิร์สก็อปปี้  
 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและ
ชุมชน 

ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 80*23 ม. 

- 117,000 - - - 
ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมถนน และ
ชุมชน 

กองช่าง 

61 ปรับปรุงรางระบายน้ าปรับผวิจราจร 
ม.1 หน้าการไฟฟ้า 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวการจราจร
ชุมชนและเพิ่มพื้นที่
การใช้รถใช้ถนน  

ขนาดกวา้ง 0345 
ม. ลึก 0.45 ม. 
ยาว 131.20 ม.  

- 315,000 - - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว มีผิว
จราจรเพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมชุมชน
และสามารถใช้ถนนเพิ่มมี
ความปลอดภยัมากขึ้น 

กองช่าง 

62 ลอกร่องระบายน้ า ม.1 สายรา้นยา
ประคองเภสัช  

เพื่อระบายน้ าฝนบน
ถนนและชุมชน 

จ านวน 1 แห่ง 
- - 200,000 - - 

ร่องระบายน้ าไม่มี
สิ่งกีดขาวง 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมชุมชน กองช่าง 
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 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

63 ลอกล่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน เพื่อระบายน้ าฝนบน
ถนนและชุมชน 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร่องระบายน้ าไม่มี
สิ่งกีดขาวง 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมชุมชน กองช่าง 

64 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม พร้อม
ประตูปิด-เปิดข้ามหว้ยหนองบึง 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ในประมาณมาก และ
สามารถใช้คมนาคมข้าม
ห้วยได้ในทุกฤด ู

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. 
ยาว 6 ม. สูง 4 ม. 

- - 800,000 - - 

สามารถควบคุมการ
ปิด-เปิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถควบคุมการปิด-
เปิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกษตรได้ใช้
น้ าทันเวลาตามต้องการ 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบา้นนา
จาน ม.4 –บ้านขามเปี้ย ม.7 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ห้วยขามเปี้ยในปริมาณ
มาก และสามารถใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมได้
ทุกฤดู 

จ านวน 1 แห่ง 

- - - 800,000 - 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบา้นขาม
เปี้ย – ร.พ.บุ่งคล้า 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ห้วยในปริมาณมาก 
และสามารถใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมได้ทุก
ฤดู 

จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 800,000 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขามเปี้ย -
วัดป่าสมบูรณ์ปาณ ี

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ห้วยในปริมาณมาก 
และสามารถใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมได้ทุก
ฤดู 

จ านวน 1 แห่ง  

- - - - 800,000 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหว้ยนาป่า
ว่าน บา้นซ าบอน ม.8  

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ห้วยในปริมาณมาก 
และสามารถใช้เป็น
เส้นทางคมนาคมได้ทุก
ฤดู 

จ านวน 1 แห่ง  

- - - - 800,000 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

69 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหว้ยนาป่า
ว่าน บา้นซ าบอน ม.8 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ในประมาณมาก และ
สามารถใช้คมนาคมข้าม
ห้วยได้ในทุกฤด ู

จ านวน 1 แห่ง  

- - - - 800,000 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหว้ยตาด
เหี้ย บ้านซ าบอน ม.8  

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ในประมาณมาก และ
สามารถใช้คมนาคมข้าม
ห้วยได้ในทุกฤด ู

จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 800,000 

ท่อลอดเหลี่ยม 
คสล.ที่ได้มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

71 ซ่อมแซมสะพานและท่อลอด
เหลี่ยม ถนนสายบ้านซ าบอน ม.
8 – นาปา่วา่น 

เพื่อให้มีการระบายน้ า
ในประมาณมาก และ
สามารถใช้คมนาคมข้าม
ห้วยได้ในทุกฤด ู

ขนาดกวา้ง 2.40 ม. 
สูง 1.60 ม. ยาว 7 
ม. 

254,000 - - - - 

สะพานและทอ่ลอด
เหลี่ยม คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถระบายน้ าในล า
ห้วยได้ในปริมาณมากและ
สามารถใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมได้ทุกฤดู 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างฝายน้ าล้น คสล.บ้านโนน
สะอาด ม.9 

เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรข้ามห้วยขามเปี้ย
และกักเกบ็น้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 4 ม.ยาว 
24 ม. 

270,000 - - - - 

ฝายน้ าล้น คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

ได้ฝายน้ าล้น คสล.ที่ได้
มาตรฐาน ใช้เป็นเส้นทาง
ข้ามห้วยขามเปีย้และกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

73  ยกระดับความสูงหอถัง สูงขนาด 
10 ลบ.ม.ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลกู 
ระบบประปาบ้านซ าบอน ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

จาก 11.45 ม. เป็น 
15.05 ม.(3.60 ม.) 

49,000 - - - - 

ได้หอถังสูง ขนาด 
10 ลบ.ม. ถังไฟ
เบอร์กล่าส 4 ลกู 
ตามมาตรฐาน
วิชาการช่าง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จ่ายน้ าประปาให้ทั่วถึง 

กองช่าง 

74 ผลิตน้ าประปาแบบดื่มได้ (น้ า
ประชาชุมชน  ม.5 ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการบริโภค
น้ าสะอาด 

จ านวน 1 แห่ง 
- 200,000 - - - 

ได้เครื่องผลิตน้ า
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีทางเลือกใน
การบริโภคน้ าสะอาด กองช่าง 

75 ขุดลอดคลองใส่ไก่ เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรและ
ระบายน้ าฝนได้อย่าง
รวดเร็วในฤดูน้ าหลาก 

จ านวน 3 หมูบ่้าน 

- - 500,000 - - 

เกษตรกรรอบ
บริเวณหนองใส้ไก่
สามารถใช้น้ าได้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรสามารถใช้น้ าได้
อย่างเพียงพอและ
สามารถระบายน้ าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

76 ก่อสร้างแผ่นผนัง คสล.กั้น
น้ าหน้าท่อระบายน้ า คสล.ลอด
ถนนชนิดเหลี่ยม 3 ชอ่ง ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้ใน
การเกษตร ในพื้นที่ ม. 
4 

จ านวน 1 แห่ง  
22,000 - - - - 

ได้แผ่นกั้นน้ า คสล.ที่
ได้มาตรฐาน 

สามารถกักน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร กองช่าง 

77 ขุดลอกหนองบวั ม.2  เพื่อกักเก็บน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร และบริเวณ
โดยรอบเป็นที่พกัผ่อน 

จ านวน 1 แห่ง 
- 500,000 - - - 

ได้ขุดลอกตาม
มาตรฐานวิชาการ 

สามารถกักเก็บน้ าเพื่อ
คัดคูโดยรอบใช้เป็นที่
พักผ่อนได้ 

กองช่าง 

78 ติดต้ังโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
ในเขต ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ
ส่องทางยามค่ าคืน 

จ านวน 9 หมูบ่้านใน
เขต ต าบลบุ่งคล้า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ได้แสงสว่างที่เพียงพอ
ตามจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 

79 ติดต้ังไฟส่องทางสาธารณะสาย 
212-บ้านบุ่งคล้า ม.2  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ
ส่องทางยามค่ าคืน 

โคมไฟส่องทาง
สาธารณะ - 30,000 - - - 

ได้แสงสว่างที่เพียงพอ
ตามจุดเสี่ยง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 

80 ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ระบบไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
หลังคาเรือน กองช่าง 

81 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
สามารถท าการเกษตร
ในยามค่ าคืนได้ 

ระบบไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

ประชาชนในพื้นที่
เกษตรเข้าถึงการ
บริการไฟฟ้า 

ท าให้คุณภาพชวีิต
เกษตรในพื้นที่ห่างไกลดี
ขึ้น 

กองช่าง 

82 ขยายระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน ม.1,3,4,5,6,7,8,9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น - 200,000 - - - 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

มีช่องทางสื่อสารถึง
ประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

83 ติดต้ังเครื่องเสียงและอุปกรณ์
สายไฟฟ้าติดล าโพงระบบเสียง
ตามสายประจ าหมูบ่้าน บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น 

- 200,000 - - - 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

มีช่องทางสื่อสารถึง
ประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติก 
สายแยกทางหลวง 212 ถึง รพ.
บุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
615 ม. 944,000 - - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั
และช่วยเหลอืเกษตรกร 

กองช่าง 
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1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

85 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาจาน 
ม.4 สายหนา้บ้านนายนภา วงษ์
สาสินธุ์ ไปสวนนายจ ารัส วงค์
ส าเนา 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
102 ม. 

- 2500,000 - - - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน คสล.ปิดหน้าท่อ 
เพื่อกักเก็บน้ าไวใช้ในการเกษตร 
ห้วยหนองบัว 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรในฤดู
แล้ง 

จ านวน 1 แห่ง บ้าน
บุ่งคล้าทุ่ง ม.2 - 100,000 100,000 100,000 - 

ได้ฝาปิดท่อ คสล.ตาม
แบบแปลน 

สามารถมีน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตร กองช่าง 

87 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหว้ยกก
จาน บา้นนาจาน ม.4  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม  

จ านวน 2 แห่ง 
- - 800,000 800,000 - 

ได้ท่อลอดเหลี่ยมตาม
แบบแปลนมาตรฐาน 

มีน้ าใช้และเป็นเส้นทาง
คมนาคมข้ามห้วยกก
จาน 

กองช่าง 

88 โครงการเฉลิมพระเกียรติก่อสร้าง 
เพิ่มสวนหย่อมให้แก่ชุมชน เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อเป็นที่พักผ่อนและ
จุดท่องเท่ียว 

จ านวน 1 แห่ง 

- 400,000 - - - 

ได้สวนหย่อมตาม
ระเบียบแบบแปลน 

เป็ฯการแสดงออกถึงค
งามจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯและประชาชน
มีที่พักผ่อนและเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม ่

กองช่าง 

89 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบ
โซล่าเซล 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
เดินทางด้วยความ
ปลอดภัย และประหยัด
ค่าไฟฟ้า 

จุดเสี่ยงในเขตต าบล
บุ่งคล้า 

- - 200,000 200,000 200,000 

ได้โคมไฟระบบโว่ล่า
เซลที่ได้มาตรฐาน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยและประหยัด
ค่าไฟฟ้า 

กองช่าง 

90 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนน 

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าใช้
งานได้ตามปกติผู้ใช้รถ
ใช้ถนนด้วยความ
ปลอดภัย 

โคมไฟที่เป็นทรัพย์สิน
ของ อบต.บุ่งคล้า 

- - 100,000 100,000 100,000 

จุดที่เสียได้รับการ
ซ่อมแซฒทันเวลา 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่
ที่ 1 สายหน้าโรงเรียนอนุบาลบุ่ง
คล้า  ( ชว่งที่2 ) 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง 
บริเวณผิวจราจร และ
ชุมชน 

ขาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว34.80ม. ลึก
0.70ม. หนา 0.12
ม. 

- - 189,000 - - 

ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายได้อย่าง
สะดวก น้ าไม่ท่วมถนน
และชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

82 ก่อสร้างร่องงระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 1 สายหนา้ร้านครัวริม
โขง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง 
บริเวณผิวจราจร และ
ชุมชน 

ขาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 38 ม. ลึก0.30 
ม. หนา 0.10 ม 

- - 101,000 - - 
ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายได้อย่าง
สะดวก น้ าไม่ท่วมถนน
และชุมชน 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแยกสวนยาง
ยายถวิล – ป่าชา้บ้านบุ่งคล้า
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

ขนาดผิวจราจรลูกรัง 
5 ม.ยาว289 ม. 
หนา 0.10 ม. 

- - 300,000 - - 

มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุก
ฤดูกาล 

สามารถใช้สัญจรได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตรและอื่นๆ 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเช่ือม
ระหว่างต าบล สายบ้านหนอง
เด่ินทุ่ง ม.3 – บ้านบุ่งคล้า
เหนือ ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 516 
ม.หนา0.15 ม. 

- - 1,328,000 - - 

มีถนน คศล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพกับ้านนาจาน หมู่ที่ 
4 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง 
บริเวณผิวจราจร และ
ชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ยาว 46 ม. ลึก 
0.75 หนา0.12 ม. 
ฝาปิดรางระบายน้ า
และบ่อพกัจ านวน 2 
บ่อ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด
0.80ม. ยาว 32 ม. 

   
299,000 

  ร่องระบายน้ าที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายได้อย่าง
สะดวก น้ าไม่ท่วมถนน
และชุมชน 

 
 

กองช่าง 

86 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายบ้านดอกจิก – 
หนองกุดกวา้ง  

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
1,440 ม. หนา 
0.10 ม. 

   
305,000 

  มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุก
ฤดูกาล 

สามารถใช้สัญจรได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตรและอื่นๆ 

 
กองช่าง 

87 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรสายแยกสนามบิน – 
ป่าช้าบา้นขามเปีย้หมู่ที่ 7  

เพื่อให้การคมนาคมมี
ความสะดวกและมี
ความปลอดภยัเพิ่มขึ้น 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
325 ม. หนา 0.10 
ม. 

   
160,000 

  มีถนนสัญจรได้อย่าง
ปลอดภัยในทุก
ฤดูกาล 

สามารถใช้สัญจรได้ทุก
ฤดูเพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตรและอื่นๆ 

 
กองช่าง 
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ที่  

  
  โครงการ  

  
  วัตถุประสงค์  

 
เป้าหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) 

                             งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI)  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561  

บาท  
2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

88 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
6 บ้านดอนแพง สาย
บ้านดอนแพง – ป่าชา้            
(ช่วงที่ 5) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 55 
ม.หนา0.15 ม. - 

  
145,000 

- - 

มีถนน คศล.ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

 
กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
7 บ้านขามเปี้ย สายบา้น
ขามเปี้ย – วัดปา่
สมบูรณ์ปราณ ี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 
145 ม.หนา0.15 
ม. 

 
- 

 
- 

 
303,000 

 
- 

 
- 

มีถนน คศล.ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

 
กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
8 บ้านซ าบอน สายบ้าน
ซ าบอน – บา้นโนน
สะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 
117 ม.หนา0.15 
ม. 

 
- 

 
- 

 
302,000 

 

 
- 

 
- 

มีถนน คศล.ที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

 
กองช่าง 

 

91 ขยายท่อเมนจ่าย
น้ าประปาระบบประปา
หมู่บ้านภายในต าบลบุ่ง
คล้า 

ประชาชนมีน้ าประปา
ที่สะอาดปลอดภัยใช้
ทุกบ้าน 

  
จ านวน 9 หมูบ่้าน 

 
- 

 
- 

 
365,000 

 
- 

 
- 

ประชาชนได้ใช้
น้ าประปาที่
สะอาดและ
ปลอดภัย 

ประชาชนทุกหลังคา
เรือนมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอตอ่การ
อุปโภคบริโภค 

 
กองช่าง 

92 โครงการซ่อมแซมฝ่าย
น้ าล้น คสล.เพื่อใช้เป็น
ทางสัญจรข้ามห้วย
ขามเปี้ยและกักเกบ็น้ า 

เพื่อการสัญจรไปมา
ของประชาชนมีความ
สะดวกและสามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

 
ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 
15 ม. 

 
- 

 
- 

 
359,000 

 
- 

 
- 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวกและ
ปลอดภัย และมี
ที่กักเก็บน้ าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง 

เพื่อการสัญจรที่
สะดวกและปลอดภยั 
และมีที่กักเกบ็น้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 

 
กองช่าง 

93 ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น 9 
หมู่บ้าน - - - - 300,000 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

มีช่องทางการสื่อสาร
ถึงประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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แบบ ผ.02 

 
ที่  

  
  โครงการ  

  
  วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) 

                             งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI)  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

94 ปรับปรุงถนนการเกษตร 
ม.1 หน้าวัดป่าบุ่งคล้าใต้ 
– เขตรอยต่อบา้นท่าส้ม
โฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 ม. 

- - - - 189,000 

มีถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สามารถใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกในทุกฤดู
เพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 
95 

ขยายผิวจราจร คสล. บ้าน
บุ่งคล้า หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 1.50 ม. 
ยาว 300 ม. - - - 300,000 - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

 
กองช่าง 

96 ขยายระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 2 บา้นบุ่งคล้าทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บา้น - - - 50,000 - 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

มีช่องทางการสื่อสารถึง
ประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น้ าด้วยไฟฟา้ ม.2  

เพื่อให้เกษตรสามารถใช้
น้ าเพื่อท าการเกษตร 

คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร - - - 200,000 - 

คลองส่งน้ าด้วย
ไฟฟ้าที่ได้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

99 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
บุ่งคล้าเหนือ ม.3  
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 100 
ม.  - - - 300,000 - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

100 ก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ 3  เพื่อให้ประชาชน ม.3 มี
สถานที่ฌาปณกจิศพ 

จ านวน 1 แห่ง 
- - - - 850,000 

ได้สถานที่เผาศพที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชน มีสถานที่
ฌาปณกิจศพ กองช่าง 

101 ลอกร่องระบายน้ า บา้น
บุ่งคล้าเหนือ ม.3  

เพื่อระบายน้ าฝนบน
อาคารบ้านเรือน 

ร่องน้ าภายในหมู่บ้าน 
- - - - 50,000 

ร่องระบายน้ าได้ขุด
ลอกไม่มี่สิ่งกีดขวาง 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมชุมชน กองช่าง 

102 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล.ภายใน บ้านนาจาน 
ม.4 

เพื่อระบายน้ าฝนบน
ถนนและอาคาร
บ้านเรือน 

ขนาดกวา้ง 0.50ม.
ลึก0.50 ม. ยาว 
100 ม. 

- - - - 250,000 
ร่องระบายที่
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

กองช่าง 
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 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02 

 
ที่  

  
  โครงการ  

  
  วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) 

                             งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI)  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

103 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
หนองหัวควาย – หว้ยกก
จาน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 4 ม. ยาว 130 
ม. - - - - 260,000 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก 
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

104 ขยายผิวจราจร ถนน 
คสล.ทางเข้าบ้านนาจาน 
ม.4  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้างข้างละ 1 ม.  
ยาว 200 ม. 
 

- - - 300,000 - 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมมีความ
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

105 ปรับปรุง ฝ.99 บ้านดอน
จิก ม.5 เพือ่พัฒนาระบบ
ประปาโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ระบบประปาโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย ์

- - - 50,000 - 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ใช้ระบบ
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร ม.5 แยกนา
นางเรียม – นานายเสย 
ค าปาน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 900 ม. 

- - - 250,000 - 

มีถนนสัญจรได้
อยากสะดวกในทุก
ฤดู 

สามารถใช้คมนาคมได้
ทุกฤดูเพื่อกิจกรรมทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

107 วางท่อระบายน้ า ม.6 
จากบา้นนางสุทันทา – 
บ้านนางพิมภรณ์  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและชุมชน 

จ านวน 1 จุด 
- - - 50,000 - 

ท่อระบายน้ า
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

108 ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. ม.6 บ้านนางพิม
ภรณ์ – บ้านนางเตือนใจ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 
120 ม.  

- - - 300,000 - 
ร่องระบายน้ า
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมขัง กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
สายหน้าบ้านนายดารา
กาน – บ้านนางเสวย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4 ม.ยาว 145 
ม. 

- - - - 300,000 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน  

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 
สายหน้าบ้านนายสมรักษ ์
– บ้านนางประยวน 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 145 
ม. 

- - - - 300,000 
มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 
ที่  

  
  โครงการ  

  
  วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) 

                             งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด(KPI)  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

111 สร้างร่องระบายน้ า 
ภายในหมูบ่้าน ม.7 บ้าน
นายสุธ ี– บา้นอาจารย์
ช านาญ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและชุมชน 

ขนาดกวา้ง 0.50 ม.
ลึก 0.50 ม. ยาว 
120 ม. 

- - - 336,000 - 

ร่องระบายน้ า
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 
หน้าบ้านนายเปีย่ง หอม
ทุน – บ้านนางหนูไกร 
เหล่าค า  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 120 
ม. 

- - - 309,000 - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

113 ขยายถนนเพื่อการเกษตร 
สายทางเช่ือมบ้านโนน
สะอาด – ป่าชา้ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. - - - - 300,000 

มีถนนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยในทุกฤด ู

สามารถใช้ขนส่งสินค้า
การเกษตรได้ทุกฤด ู กองช่าง 

114 สร้างร่องระบายน้ า หน้า
วัดซ าบอนวราราม 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
บนผิวจราจรและชุมชน 

กว้าง 0.50 ม.ลึก
0.50ม. ยาว 100 
ม. 

- - - - 300,000 
ร่องระบายน้ า
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

มีการระบายน้ าจากผวิ
ถนน น้ าไม่ท่วมขังใน
ชุมชน 

ก่องช่าง 

115 ก่อสร้างถนน คสล.ไป
หนองกางแซง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
116 ม. - - - 300,000 - 

มีถนน คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร เส้นแยกสวน
ครูสุน – นายสะอาด  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 
800 ม. - - - - 300,000 

มีถนนสัญจรได้
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัยในทุกฤด ู

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

117 ขยายเขตไฟฟ้าบา้นโนน
สะอาด หมู ่9  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทุกครัวเรือน 

ระบบไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน - - - 100,000 - 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มีไฟฟ้า
ใช ้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทุกครัวเรือน กองช่าง 

รวมทั้งสิ้น 208 โครงการ 
11,686,00

0 
14,045,00

0 
13,390,0

00 
9,175,000 

12,049,0
00 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ก่
กลุ้มอาชีพ จ านวน 3 ครั้ง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เสริมและลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

จ านวน 3 ครั้ง  
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้
เสริมและลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 พัฒนาคุณภาพสินค้ากลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อพัฒนาสินค้าให้ได้
มาตรฐาน ( OTOP) 
 
 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 
3 กลุ่ม  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สินค้ามีคุณภาพได้
มาตรฐาน เป็นที่
ต้องการของตลาด 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 พัฒนาศักยภาพอาสาปศุ
สัตว์ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้แกอ่าสาปศุ
สัตว์ประจ าหมู่บ้าน 
 

อาสาปศุสัตว์ประจ า
หมู่บ้านจ านวน 45 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาปศุสัตว์มีความรู้
ความสามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 ส่งเสริมการท าระบบบัญชี
ครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัวาง
แผนการใช้จ่ายในครัวเรือน 

จัดท าระบบบัญชีครัวเรือน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

ประชาชนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 สนับสนุนศูนย์ช่างประจ า
ชุมชนเทิดไท้องค์ราชันย์ 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานให้มีความช านาญ
เพิ่มมากขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

ฝีมือแรงงานในชุมชน
มีความช านาญใน
อาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณปีที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มสตรีให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีต าบลบุ่งคล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กลุ่มสตรีมีการ
พัฒนาขึ้น 

กลุ่มสตรีได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและมี
ความสามัคคี 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 ฝึกอบรมอาชพีหลักสูตร
การแปลรูปอาหารและ
ถนอมอาหาร 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

ประชาชนในเขตต าบลบุ่ง
คล้า 

- - 40,000 - - 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถแปรรูป
อาหารตามหลักสูตร
ได้ 

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถแปรรูป
อาหารและประกอบ
อาชีพได้ 
 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 36 โครงการ 420,000 420,000 460,000 420,000 420,000    
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2.2แผนงานการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอน 

เพื่อให้สถานศึกษามีสื่อการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการสอน 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้
ตามทักษะ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่เยาว์วยั 

โรงเรียน 4 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้
ตั้งแต่วัยเยาว ์

กอง
การศึกษาฯ 

3 สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กได้รับอาหารตาม
โภชนาการ ทั้ง 5 หมู ่

โรงเรียน 4 แห่ง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้
ตั้งแต่วัยเยาว ์

กอง
การศึกษาฯ 

4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่วัยเยาว ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาด้านการเรียนรู้
ตั้งแต่วัยเยาว ์

กอง
การศึกษาฯ 

5 ก่อสร้างศาลาพักคอย
ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

เพื่อให้มีสถานที่พกัคอย
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

จ านวน 1 แห่ง 

200,000 200,000 - - - 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

มีสถานที่พักคอย
นักเรียนของ
ผู้ปกครองที่มีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง 
ชาติ 

เพื่อให้ความส าคัญและ
ส่งเสริมกิจกรรมและ
นันทนาการของเด็ก 

เด็กนักเรียนในเขตต าบล
บุ่งคล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กมีความกล้า
แสดงออกและเข้า
ร่วมกิจกรรม
นันทนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

7 จัดกิจกรรมแสดง
นิทรรศการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ตั้งแต่วัยเยาว ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาและมีความ
พร้อมในการเข้าเรียน
ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

8 ปรับปรุงพื้นยางเทียมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน 

จ านวน 1 แห่ง  
300,000 300,000 - - - 

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

เด็กนักเรียนมีความ
ปลอดภัยทางด้าน
ร่างกาย 

กอง
การศึกษาฯ 
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2.2แผนงานการศึกษา 

 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

9 ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 

เพื่อให้เด็กมีความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
คล้า - - 600,000 - - 

ได้รั้วที่ได้มาตรฐาน นักเรียนมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

10 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
คล้า 

เพื่อให้มีอาคารที่ปลอดภัย
ส าหรับการเรียนและ
เพียงพอต่อกจิกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่ง
คล้า 

- - 300,000 - - 

ได้อาคารที่มีความ
ปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ครูและนักเรียนมี
ความปลอดภยัและมี
อาคารท ากจิกรรม
ต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ 

11 แก้ปัญหาเด็กนักเรียนหนี
เรียนและให้ความเร่ืองการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อป้องกันและการ
แก้ปัญหาหนีเรียนและการ
ตั้งท้องก่อนวัยอันควร 

จ านวน 1 ครั้ง 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

12 สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนจ านวน 
50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
ความสามัคคี และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

13 จ้างเหมาบริการรถยนต์
รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อบริการรับส่ง-นักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บุ่ง
คล้า 

จ านวน 1 คัน 
144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 

ความพึงพอใจของ
เด็กและผู้ปกครอง 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การเดินทาง 

กอง
การศึกษาฯ 

14 สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน 

เพื่อให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บุ่งคล้า 

- - 160,000 170,000 180,000 

ครูและนักเรียนมีผล
ประเมินที่เพิ่มขึ้น 

ครูและนักเรียนมี
ผลลัพธ์ในการ
ประเมินที่น่าพึงพอใจ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

15 สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้ครูได้ทราบแนว
ทางการสอนตามหลกั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.บุ่งคล้า 

- - 20,000 20,000 20,000 

ครูมีความรู้ตามหลัก
วิชาการที่ทันสมัย 

ครูและนักเรียนมี
ผลลัพธ์ในการ
ประเมินที่น่าพึงพอใจ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

16 ก่อสร้างป้ายชือ่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุ่งคล้า 

เพื่อให้มีป้ายศูนย์ที่สวยงาม  จ านวน 1 ป้าย 
- - - 50,000 - 

ป้ายที่ได้มาตรฐาน
และสวยงาม 

มีป้ายที่สวยงามและ
ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษาฯ 

17 ซ้ือโต๊ะ เก้าอี้ท างาน เพื่อให้ครูมีโต๊ะท างาน 
เอกสาร 

จ านวน 5 ชุด  
- - - 50,000 - 

ได้โต๊ะท างานที่ได้
มาตรฐาน 

ครูมีโต๊ะท างาน
เอกสารเป็นของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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2.2 แผนงานการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

18 จัดซื้อตู้/ล็อกเกอร์/ชั้นเก็บ
ของนักเรียน 

เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดส่วน 

จ านวน 5 ชุด 
- - 50,000 - - 

จัดซื้อตู้/ล็อกเกอร์/
ชั้นเก็บของนักเรียน 

สามารถจัดเก็บ
สัมภาระนักเรียนเป็น
สัดส่วน 

กอง
การศึกษาฯ 

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่
สวยงามเอื้อต่อการเรียนการ
สอน 

รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- - 50,000 - - 

ได้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เด็กนักเรียนมีที่เรียนรู้ 
มีความปลอดภยัต่อ
การเรียนการสอน 

กอง
การศึกษาฯ 

20 ส่งเสริมพัฒนาสื่อวิทยุ
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
เยาวชน 

เพื่อให้สถานีวิทยุชุมชนเป็น
สื่อการเรียนรู้ให้เยาวชนและ
ประชาชน 

สถานีวิทยุชุมชนต าบลบุ่ง
คล้า 

50,000 - - - - 

ร้อยละของผู้ได้รับ
ข้อมูลข้าวสารจาก
สถานีวิทยุชุมชน 

ประชาชนและ
เยาวชนได้รับความรู้
และข้อมูลข่าวสาร
จากสถานีวิทยุชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

21 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก พื้นปูบล็อก
ยางพารา 

เพื่อให้มีสถานที่จัดกจิกรรม
และนันทนาการส าหรับเด็ก 

จ านวน 1 แห่ง 
1,211,00

0 
- - - - 

ได้พื้นที่ปูบล็อก
ยางพาราที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กมีสถานที่จัด
กิจกรรมที่ปลอดภยั กอง

การศึกษาฯ 

22 ซ้ือคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์เสริม ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูมีอุปกรณ์ท างานที่
ได้ประสิทธิภาพและทันเวลา 

จ านวน  4 ชุด 
- - 100,000 - - 

ได้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เสริมที่ได้
มาตรฐาน 

ครูประจ าศูนย์เด็ก
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

23 แข่งกีฬาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีสุภาพรา่ยกาย
แข็งแรงท างานเป็นทีมได้ 

จ านวน 1 ครั้ง 
- - 30,000 30,000 30,000 

จัดแข่งขันกีฬา
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กมีสุขภาพร่ายกาย
แข็งแรงสามารถ
ท างานเป็นทีมได้ 

กอง
การศึกษาฯ 

24 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้มีการประชุม
ปรึกษาหารือกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

- - 10,000 10,000 10,000 

มีการประชุมตามที่
ปฏิทินก าหนด 

ได้ข้อคิดเห็นและ
แนวทางในการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

25 ปรับปรุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้ทรัพย์สินใช้งานได้ดี
ดั่งเดิม 

ทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บุ่งคล้า - - 50,000 50,000 50,000 

ทรัพย์สินใช้งานได้ดี
ดั่งเดิม  

ทรัพย์สินศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บุ่งคล้า
ใช้งานได้ดีด่ังเดิม 

กอง
การศึกษาฯ 



 
 

~ 47 ~ 
  

 

  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

26 ทัศนศึกษาดูงาน ฝึกอบรม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
บุ่งคล้า 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- - 80,000 80,000 80,000 

มีทัศนศึกษาดูงาน 
ฝึกอบรม
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
บุ่งคล้า มีความรู้และ
นวัตกรรมใหม่ๆมา
เพื่อพัฒนา 

กอง
การศึกษาฯ 

27 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
พัฒนาการเด็ก ศพด.บา้น
บุ่งคล้า 

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และ
พัฒนาการของเด็กประถม
วัย 

นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุ่งคล้า 

- - - 20,000 20,000 

เด็กนักเรียนมีการ
เรียนรู้และพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้และมี
พัฒนาการในด้าน
ต่างๆมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 รวม 76 โครงการ 6,715,00
0 

5,454,00
0 

6,454,00
0 

5,384,00
0 

5,344,00
0 
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2.3 แผนงานสาธารณสุข  

 

  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีนในพื้นที ่

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนผู้ที่ขาดสาร
ไอโอดีน 

มีหมู่บ้านไอโอดีนเข้มแข็ง
ครบทุกหมู่บ้าน ส านักงานปลัด 

2 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก (รพ.สต) 

ลดปริมาณยุง และควบคุม
โรคที่ยุงเป็นพาหะน าโรค 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนผู้ที่เป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพื้นที่ปลอด
ไข้เลือดออก ส านักงานปลัด 

3 ต าบลนมแม่เพื่อสายใย
รักแห่งครอบครัว (รพ.
สต) 

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยง 
ลูกด้วยนมแมอ่ยา่งน้อย 6 
เดือน 

จ านวน 50 คน 
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนแม่ที่ลกูเล้ียงด้วย
นมแม่ 

ครอบครัวอบอุ่นเกิด
สายใยรักที่ดีในชุมชน ส านักงานปลัด 

4 จัดหาเครื่องออกก าลัง
กายในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายของประชาชนในชุมชน  

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จ านวนหมูบ่้านที่มี
เครื่องออกก าลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ส านักงานปลัด 

5 สนับสนุนศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่าย
กายแข็งแรงและมีอาชพี
เสริม 

จ านวน 2 ศูนย ์
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวนผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและมีอาชีพเสริม ส านักงานปลัด 

6 ศึกษาดูงานของ อสม. เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ความสามารถ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อสม.ในเขตต าบล
บุ่งคล้า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวน อสม.ที่ไปศึกษา
ดูงาน 

อสม. มีความรู้และมี
ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ส านักงานปลัด 

7 อบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ และพฤติกรรม
การบริโภค 

เพื่อให้ประชาชนรู้จกัรักษา
สุขภาพและเลือกบริโภค
อาหารถกูหลักโภชนา 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงปราศจาก
โรคภัย 

ส านักงานปลัด 

8 พัฒนางานอนามยัเจริญ
พันธุ ์

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา 
และพัฒนาการของตนเอง
เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนเด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 

ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวยั
อันควรลดลง กองสวัสดิการ

ฯ 

9 ส ารวจข้อมูลการขึ้น
ทะเบียนสัตว ์

เพื่อส ารวจประชากรสุนัข
และแมว ในเขตต าบลบุ่ง
คล้า เพื่อจัดซ้อวัคซีน 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
- - 20,000 20,000 20,000 

ได้ข้อมูลสุนัขและแมว
ในเขตต าบลบุ่งคล้า 

ได้ข้อมูลสุนัขและแมวใน
เขตต าบลบุ่งคล้าเพื่อ
จัดซื้อวัคซีน 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

10 ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ในเขตต าบลบุ่ง
คล้า 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
- - 40,000 40,000 40,000 

สุนัขและแมวในเขต
ต าบลบุ่งคล้าได้รับ
วัคซีน 

ไม่มีสุนัขและแมวในเขต
ต าบลบุ่งคล้าปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

11 สนับสนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในเขต
ต าบลบุ่งคล้าด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
- - 200,000 200,000 200,000 

ทุกหมู่บ้านได้รับการ
สนับสนุน 

หมู่บ้านด าเนินกจิกรรม
ด้านสาธารณสุขในหมู่บา้น
ของตนเอง 

ส านักงานปลัด 

รวม 49 โครงการ 640,000 640,000 900,000 900,000 900,000    
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 2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 

 

 

  

  

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อให้มีศูนย์รับเรื่องและ
ให้ความช่วยเหลือผ็
ประสบภัย 

ผู้ยากไร้ในเขต
ต าบลบุ่งคล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนผู้ทีย่ากไร้ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผูย้ากไร้ในเขตต าบลบุ่ง
คล้ามีโอกาสเขา้การ
บริการของรัฐจากความ
ช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

2 ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในเขตต าบล
บุ่งคล้า 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ในเขตต าบลบุ่งคล้า 

จ านวนผู้ประสบภัย
ในเขตต าบลบุ่งคล้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับความ
ช่วยเหลือ ตามอัตภาพใน
แต่ละราย 

กองสวัสดิการ
ฯ 

3 สนับสนุนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ดแูล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่
น้อยกว่า 2 คน 

จ านวนไม่น้อยกวา่ 
2 คน 

- - 200,000 200,000 200,000 

ได้ผ็ปฏิบัติหน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ไม่น้อยกวา่ 2 คน 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
ตามหลักวิชาการอยา่ง
ทั่วถึง 

กองสวัสดิการ
ฯ 

รวม 2 โครงการ 60,000 60,000 260,000 260,000 260,000    

แบบ ผ.02 



 
 

~ 51 ~ 
  

2.4 แผนงานงบกลาง 

 

 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการได้รับเบี้ยยัง
ชีพความพกิารทุกคน 

ผู้พิการจ านวน 
170 ราย 

1,632,00
0 

1,824,00
0 

1,920,00
0 

2,112,00
0 

- 
จ านวนผู้พกิารที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ
ความพิการทุกคน กองสวัสดิการฯ 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุทุกคน 

ผู้สูงอายุจ านวน 
700 คน 

6,600,00
0 

7,200,00
0 

7,800,00
0 

8,600,00
0 

- 
จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
ทุกคน กองสวัสดิการฯ 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคน 

จ านวน 6 คน 
57,600 57,600 57,600 57,600 - 

จ านวนผู้ปว่ยโรคเอดส์ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับเบี้ย
ยังชีพ กองสวัสดิการฯ 

4 สมทบกองทุนระบบ
ประกันสุขภาพต าบลบุ่ง
คล้า (สป.สช) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการสาธารณสุขที่ดีขึ้น 

องค์กรที่ด าเนินการ
ด้านสุขภาพใน
ต าบลบุ่งคล้า 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 

ประชาชนที่ได้รับ
บริการสุขภาพ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงที่สมบูรณ์
และแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

5 สบทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลบุ่งคล้าได้รับการ
บริการด้านสวัสดิการที่ดีขึ้น 

องค์กรที่ด าเนินงาน
ด้านสวัสดิการใน
เขตต าบลบุ่งคล้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
สุขภาพของประชาชนที่
ได้รับการบริการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์และ
แข็งแรง 

กองคลัง 

6 สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

กทบ. 
175,000 176,000 180,000 190,000 200,000 

อบต.สมทบตามเวลาที่
ก าหนด 

ข้าราชการท้องถิ่นได้รับ
บ าเน็จบ านาญ กองคลัง 

7 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อเป็นเงินหลักประกันตน
ของพนักงานจ้าง อบต.บุ่ง
คล้า 

กองทุน
ประกันสังคม 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 

อบต. สมทบตามเวลาที่
ก าหนด 

พนักงานจ้าง อบต.บุ่งคล้า 
ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
ก าหนด 

กองคลัง 

รวม 32 โครงการ 
8,611,60

6 
9,405,60

0 
10,106,6

00 
11,109,6

00 
351,000    



 
 

~ 52 ~ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือมูลค่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.5 แผนงานการเกษตร 

 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลาและสัตว์น้ า 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

เกษตรกร 60 คน  
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีรายได้เสริม
และลดรายจา่ยใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
ฯ 

2 ส่งเสริมการเกษตรแบบ
อินทรีย์ตามแนวเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบ
อินทรีย์ตามแนวทฤษฎีใหม ่

จ านวน 50 
ครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรได้ท าการเกษตร
แบบอินทรีย์ตามแนว
ทฤษฎีใหม ่

กองสวัสดิการ
ฯ 

3 ฝึกอบรมการท าปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ชวีภาพ 

เพื่อบรรเทาและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใหก้ับเกษตรกร 

เกษตรกรจ านวน 
100 คน 40,000 40,000 40,000 40,000 - 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ย
ชีวภาพและปุย๋อินทรีย ์

กองสวัสดิการ
ฯ 

4 สนับสนุนกองทุนปุ๋ย
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อบรรเทาและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใหก้ับเกษตรกร 

กองทุนปุ๋ยประจ า
หมู่บ้าน 500,000 500,000 - - - 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนในการผลิตได้ ส านักงานปลัด 

รวม 16 โครงการ 740,000 740,000 140,000 240,000 200,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดคงวามสามารถการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเท่ียวและกีฬา 
3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ก่อสร้างลานจอดรถ
ตลาดชุมชนบุ่งคล้า 

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
ในการคมนาคม จ านวน 1 แห่ง - - - 500,000 - 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทาง กองช่าง 

2 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่าย
สินค้า (OTOP) 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า จ านวน 1 แห่ง - - 800,000 - - 

กลุ่มอาชีพมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

กลุ่มอาชีพมีสถานที่
จ าหน่ายสินค้า กองช่าง 

3 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ์ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค
เนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง - - 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกหลกั
สุขาภิบาล 
 

ประชาชนมีเนื้อสัตว์ที่
สะอาดถูกหลักอนามัย กองช่าง 

รวม 5 โครงการ   
2,300,00

0 
2,000,00

0 
1,500,00

0 
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3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ฝึกอบรมเยาวชน
มัคคุเทศ 

เพื่อพัฒนาอาชพีมัคคคุเทศ
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เยาวชนจ านวน 50 
คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น กองสวัสดิการฯ 

2 ฝึกอบรม
ภาษาตา่งประเทศเพื่อ
การประกอบอาชพีและ
การท่องเท่ียว 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ 

จ านวน 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้ที่เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนสามารถ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ
ได้รู้เรื่อง 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนวันยางพารา
จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ขบวนแห่เทพยีางพาราบึง
กาฬ 

จ านวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ส านักงานปลัด 

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หาด
ทรายแม่น้ าโขง 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศฯให้
สวยงามและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น กองช่าง 

5 ก่อสร้างซุ้มประตูและ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนทางเข้าบุ่งคล้า
(สายข้างป้อมต ารวจ) 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
เมืองน่าอยู่และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง - 
1,500,00

0 
1,500,00

0 
1,500,00

0 
1,500,00

0 

จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

6 จัดท าข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชนต าบล
บุ่งคล้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวของชุมชน จ านวน 1 ครั้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนแหล่งท่องเท่ียว
มีการบันทึกขอ้มูล 

มีจ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

7 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และปรับปรุงสถานที่
ท่องเที่ยว 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 - 
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

จ านวนนกัท่องเที่ยว
และรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ัง
โขง หาดท่าส าราญ 
และไหล่ทางชุมชน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 

จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีความสะอาด
สวยงามและมีรายได้
จากการท่องเท่ียวเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝ่ังโขง 
และก่อสร้างถนน คสล.ลง
หาดท่าส าราญ 

เพื่อส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง - - 40,000 50,000 60,000 
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

เศรษฐกิจการค้า
ชายแดนดีขึ้น กองช่าง 

10 จัดซื้อวัสดุกีฬาประจ า 
อบต. 

อุปกรณ์กีฬาในการออก
ก าลังกาย จ านวน 1 ครั้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 

มีอุปกรณ์กีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

เยาวชนมีอปุกรณ์กีฬาที่
ได้มาตรฐาน กองการศึกษาฯ 

11 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นบุ่งคล้าทุ่ง ม.
2  

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 
30 ม. 

- 300,000 300,000 - - 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นบุ่งคล้าเหนือ 
ม.3  

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 
30 ม. 

- 300,000 - - - 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นดอนแพง  
ม. 6  

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 
30 ม. 

- 150,000 - - - 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นซ าบอน ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 
30 ม. - 150,000 - - - 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นนาจาน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง - 150,000 - -- - 

จ านวนผ็ที่สนใจมาออก
ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 

สนามกีฬามีสภาพ
เหมาะสมในการเล่น
กีฬาของชุมชน 
 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน บา้นดอนจกิ ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกาย 
 
 
 

จ านวน 1 แห่ง - 150,000 - - - 

จ านวนผ็ที่สนใจมาออก
ก าลังกายเพิ่มมากขึ้น 

สนามกีฬามีสภาพ
เหมาะสมในการเล่น
กีฬาของชุมชน 
 

กองช่าง 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

17 แข่งขันกีฬาประชาชนและ
เยาวชนต้านยาเสพติด 

เพื่อประชาชนและ
เยาวชนมีกจิกรรมท า 
 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี - 50,000 50,000 50,000 50,000 
จัดการแข่งขันและมี
ประชาชนเข้าร่วม 

ประชาชนและเยาวชน
เข้าร่วมการแข่งขัน กองการศึกษาฯ 

18 สร้างสตรีท อาร์ต (Street 
Art) บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ
ชาวบุ่งคล้าและเป็นแลน
มาร์คแห่งใหม่พร้อม
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

สร้างสตรีท อาร์ต
ตลอดถนนริมแม่น้ า
โขงบ้านบุ่งคล้า ม.
1 

- - 400,000 400,000 400,000 

จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เดินมาเท่ียวชมและ
พักผ่อนในอ าเภอบุ่ง
คล้าและประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ้นและบุ่ง
คล้าเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย
และคนต่างประเทศ 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

รวม 56 โครงการ 640,000 
3,440,00

0 
2,980,00

0 
2,290,00

0 
2,280,00

0 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

จ านวน 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของ สมาชิก อป
พร. ที่ฝึกอบรม/ทบทวน 

สมาชิก อปพร.มีความรู้
ความสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที ่
ส านักงานปลัด 

2 สนับสนุนเครื่องแบบ 
สมาชิก อปพร. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.มีชุดที่
เป็นระเบียบเดียวกัน จ านวน 100 ชุด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของสมาชกิ อปพร.
ได้รับชุดเครื่องแบบ 

สมาชิก อปพร.มีขวัญ
และก าลังใจในการ

ท างาน 
ส านักงานปลัด 

3 จัดตั้งศูนย์ อปพร. 
(OTOS) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 - - - 

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัย

ได้ทันท่วงที 
ส านักงานปลัด 

4 สร้างจิตส านึกการจัด
ระเบียบชุมชน (ออกกฏ

ระเบียบหมู่บา้น) 

เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบของหมู่บา้น 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวนการเกิดปัญหา

ต่างๆของหมู่บ้าน 
ชุมชนเข้มแข็งสมัคร

สมานสามัคคีซ่ึงกันและ
กัน 

ส านักงานปลัด 

5 ฝึกอบรม บ าบัด ฟื้นฟู 
เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ติดยา

เสพติด 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟู สภาพร่าย
กายและจิตใจแก่กลุ่มเสี่ยง จ านวน 30 คน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

ร้อยละของจ านวนผู้ติดยา
ลดลง 

ท าให้กลุ่มเสี่ยงรู้ถึงโทษ
ไม่กลับไปข้องเกี่ยวกบั

ยาเสพติด 
ส านักงานปลัด 

6 จัดหาอาชีพและกิจกรรม
ให้กับเยาวชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จ านวน 30 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

ร้อยละของจ านวนผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

เยาวชนมีอาชีพและไม่
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด ส านักงานปลัด 

7 ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหายาเสพติด หมู่บา้น

ตามแนวชายแดน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ตั้งจุดตรวจ 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละของจ านวนผ็ค้ายา
เสพติดและเสพยาเสพติด 

ลดการลักลอบการ
น าเข้ายาเสพติดและสิ่ง

ผิดกฎหมาย 
ส านักงานปลัด 

8 ป้องกันและควบคุมการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วง

วันหยุดเทศกาลปีใหม ่

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงวันหยุด

เทศกาลปีใหม่ 
 

 
จ านวน 1 ครั้ง 

 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดจ านวนลง 

ส านักงานปลัด 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

9 ป้องกันและควบคุมการ
เกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วง
วันหยุดเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาลบสงกรานต์ 
 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

การเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนลดจ านวนลง 

ส านักงานปลัด 

10 ฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิต
อาสาภยัพิบัต ิ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การป้องกันและ บรรเทาสา

ธารณภัยในระดับพื้นที ่
จ านวน 50  คน - - 200,000 - - 

ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสามี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

ส านักงานปลัด 

11 สนับสนุนการอยู่เวรยาม
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

12 อบรมชุดรักษาความสงบ
เรียบร้อยประจ าหมู่บา้น 
(ชรบ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สิน 
จ านวน 54 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

13 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งข่าวชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้
เข้าใจถึงความส าคัญของการ
ให้ข่าว 

จ านวน 54 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงานปลัด 

14 เฝ้าระวังยาเสพติดหมู่บา้น
ตามแนวชายแดน 

เพื่อป้องกันการลักลอบการ
น าเข้ายาเสพติดและสิ่งผิด

กฎหมายอื่นๆ 

ตั้งจุดตรวจ
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด  

ลดการลักลอบการ
น าเข้ายาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมายอื่นๆ 

ส านักงานปลัด 

15 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 

ตั้งจุดตรวจสกัด
ในพื้นที่เส่ียง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวนการเกิด
อาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

ลดการลักลอบการ
น าเข้ายาเสพติด ส านักงานปลัด 

16 ฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยั
พิบัติ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน
การป้องกันและ บรรเทาสา

ธารณภัยในระดับพื้นที ่
จ านวน 50  คน - - - 200,000 200,000 

ร้อยละของผู้เข้าฝึกอบรม
จิตอาสาภัยพบิัต ิ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสามี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าที ่

ส านักงานปลัด 

รวม 68 โครงการ 535,000 585,000 705,000 705,000 705,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบริหารจัดการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส านกึใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักงานปลัด 

2 จัดท าฝายชะลอน้ าขนาด
เล็ก 

เพื่อกักเก็บน้ าและความ
ชุ่มชื้นให้แก่ดิน 
 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
จ านวนเกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

3 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กบัชุมชนและลด
ภาวะโลกร้อน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน จ านวน 1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของพื้นที่สีเขียว
ที่เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีป่าไม้เพิ่มมาก
ขึ้นและลดภาวะโลก
ร้อน 

ส านักงานปลัด 

4 ปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

เพื่อขยายพันธ์ปลาใน
แหล่งน้ าธรรมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละของจ านวนปลา
ที่เพิ่มขึ้น 

จ านวนปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ส านักงานปลัด 

5 รณรงค์ห้ามจับสัตว์น้ าใน
ฤดูวางไข่ 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ าไว้
ไม่ให้สูญพันธ์ จ านวน 9 หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของพันธ์ปลาที่
เพิ่มจ านวนมากขึ้น 

อนุรักษ์สัตว์น้ าบางชนิด
ไม่ให้สูญพันธุ์ ส านักงานปลัด 

6 ท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระ
เกียรติ รักน้ ารักป่า รกั
แผ่นดิน 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหก้ับ
ชุมชนและลดภาวะโลก
ร้อน 

จ านวน 3 เดือน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวนประชากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
และลดภาวะโลกร้อน ส านักงานปลัด 

7 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
ในการจัดเก็บขยะ  เช่น
หน้ากากอนามัย ถุงมือ
ยาง รองเท้าบู๊ท เป็นต้น 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย
ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

จ านวน 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

พนักงานเก็บขยะ มี
ความปลอดภยัในการ
ท างาน 

พนักงานเก็บขยะมี
ความปลอดภยัในการ
ท างาน 

กองช่าง 
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5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

8 ปรับเกลี่ยพื้นที่รอบบอ่ทิ้ง
ขยะ  

เพื่อให้การก าจัดขยะมูล
ฝอยมีความสะดวกและถูก
หลักอนามยั 

ปรับเกลี่ยพื้นที่รอบ
บ่อขยะจ านวน 3 

ครั้ง 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

มีการปรับเกลี่ยพื้นที่
รอบบ่อขยะ 

การก าจัดขยะมูลฝอยมี
ความสะดวกและถกู
หลักอนามยั 

กองช่าง 

9 ฝึกอบรมการผลิตเครื่อง
กลั่นน้ ามันจากขยะ(ไพโล
ไรซีส) 

เพื่อให้การก าจัดขยะมูล
ฝอยมีความสะดวกและถูก
หลักอนามยั 

จ านวน 1 ครั้ง 100,000 - - - - 

ลดจ านวนขยะที่น าไป
ทิ้งโดยเปล่าประโยชน ์

ลดจ านวนขยะที่น าไป
ทิ้งโดยเปล่าประโยชน ์ กองช่าง 

10 ประกวดภูมิทัศน์หน้าบา้น
หน้ามองตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จ านวนหมูบ่้านที่น้อม
น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ชุมชนมีความเข้มแข็งมี
การบริหารจัดการที่ดี 

ส านักงานปลัด 

11 ก่อสร้างบ่อดักไขมัน เพื่อขจัดไขมันไม่ให้อุดตัน
ท่อระบายน้ าทิ้ง จ านวน 30 แห่ง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนร้านอาหารและ
ครัวเรือนที่ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ 

น้ าทิ้งจากร้านอาหาร
และครัวเรือนไม่
ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างบ่อตากสิ่งปฏิกูล เพื่อให้การก าจัดสิ่งปฏกิูล
มีความสะดวกและถกูหลัก
อนามัย 

จ านวน 1 แห่ง 248,000 - - - - 
มีบ่อปฏกิูลที่ได้
มาตรฐาน 

การก าจัดสิ่งปฏิกูลมี
ความสะดวกและถกู
หลักอนามยั 

กองช่าง 

13 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจขอ้มูลพันธพ์ืช
พันธ์สัตว์และ
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่น 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จ านวนหมูบ่้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

14 จัดซ้อถังขยะฝาเรียบคละ
สีมีล้อเลื่อน ขนาด 120 
ลิตรและถุงพลาสติกใส 

เพื่อให้มีการคัดแยกขยะ
ให้ถูกประเภท 

ถังขยะขนาดไม่
น้อยกว่า 120 
ลิตรและถุงใส 

- 36,800 50,000 50,000 50,000 
จ านวนหมูบ่้านที่มีการ
คัดแยกขยะให้ถูก
ประเภท 

มีความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดเก็บขยะ กองช่าง 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

15 ฝึกอบรมการก าจัดขยะ
อินทรีย ์

เพื่อให้ทุกครัวเรือนให้
ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ 

จ านวน 9 หมูบ่้าน - - 40,000 - - 
ทุกครัวเรือนมีความรู้ใน
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

ทุดครัวเรือนสามารถคัด
แยกขยะก่อนทิ้งขยะลง
ถัง 

กองช่าง 

16 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การก าจัด
ขยะพลาสติก 

เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ใน
การจัดการขยะพลาสติก 

จ านวน 1 ศูนย ์ - - 10,000 10,000 10,000 

ได้ศูนย์การเรียนรู้ขยะ
จากพลาสติกจ านวน 1 
แห่ง 

มีศูนย์การเรียนรู้ในการ
จัดการขยะจาก
พลาสติกให้แก่
ประชาชน 

กองช่าง 

รวม 64 โครงการ 923,000 611,800 675,000 635,000 615,000    
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 5.2 แผนงานการเกษตร 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ขุดลอกหนองหวายบ้านซ า
บอน ม.8  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 
 

เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน
80 ตารางวา 

- 330,000 330,000 330,000 330,000 
จ านวนเกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองไชวานบ้าน
บุ่งคล้าทุ่ง ม. 2  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 
 

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 
49 ตารางวา 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 
จ านวนเกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองหวายบ้าน
ดอนจิก ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 
 

เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 
62 ตารางวา 

- 360,000 360,000 360,000 360,000 
จ านวนเกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

รวม 12 โครงการ 
1,040,00

0 
1,040,00

0 
1,040,00

0 
1,040,00

0 
1,040,00

0 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปกรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ส่งเสริมประเพณีถวาย
เทียนเข้าพรรษา  
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ท านุบ ารุงศาสนา จ านวน 8 หมูบ่้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

จ านวนหมูบ่้านที่มีการ
ถวายเทียนเข้าพรรษา 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศาสนา กองการศึกษาฯ 

2 ฝึกอบรมพิธกีรพิธกีารทาง
ศาสนา 
 

เพื่อส่งเสริมประชาชนได้
ท านุบ ารุงศาสนา  จ านวน 60 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การท านุบ ารุงศาสนา กองการศึกษาฯ 

3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันออกพรรษา 
 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จ านวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

กองการศึกษาฯ 

4 จัดงานเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

จ านวน 9 หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

5 จัดงานประเพณีแข่งเรือ
ยาวเช่ือมสัมพันธ์ไทย-ลาว 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี จ านวน 1 ครั้ง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 

ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 

6 ส่งเสริมประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี
 
 
 

จ านวน 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

7 สนับสนุนกลุ่มเรือยาว
ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี

กลุ่มเรือยาวต าบล
บุ่งคล้า 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนกลุ่มเรือยาวที่
อุดหนุน 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 

8 สนับงานสงกรานต์จังหวัด
บึงกาฬ 

เพื่อให้ประชาชนอนุรกัษ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณ ี จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
การอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 

กองการศึกษาฯ 

รวม 39 โครงการ 725,000 785,000 785,000 785,000 785,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและการพัฒนาการเข้าสูป่ระเทศอาเซียน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล และส่งเสรมิความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 จัดกิจกรรมงานวันทอ้งถิ่น
ไทย  

เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่าง อบต.ส่วน
ราชการและภาค
ประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ร้อยละของหนว่ยงาน
ราชการและประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

หน่วยงานราชการและ
ประชาชนร่วมมือกัน
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

2 ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนในผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ปะชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมมาภิ
บาล 

จ านวน 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

การบริหารงานของ 
อบต.มีความโปร่งใส
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ 

ส านักงานปลัด 

3 ฝึกอบรมความรู้เกีย่วกบั
พัสดุ ระเบียบการเงิน 
และงบประมาณฯ 

เพื่อให้บุคลากรและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมายที่ใช้
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรและ
ประชาชนต าบลบุ่ง
คล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

บุคลากรและประชาชน
มีความร็เกี่ยวกับ
กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

4 พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการที่ดินและที่อยู่
อาศัยต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการที่ดินและที่อยู่
อาศัยต าบลบุ่งคล้า 

จ านวน 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการ
โครงการมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ส านักงานปลัด 

5 สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

เพื่อให้ชาวบา้นมีส่วนรว่ม
ในการแก้ไขปัญหาของ
หมู่บ้าน 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวนหมูบ่้านที่มีการ
จัดประชาคมหมู่บ้าน 

การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนได้ตรงกับ
ความต้องการอย่าง
แท้จริง 

ส านักงานปลัด 

6 จัดงานรัฐพิธี ราชพธิี ตาม
ปฏิทินและวันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย์และปฏิบัติตาม
ราชการก าหนด 

ตามปฏิทินที่ทาง
ราชการก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

มีสถานที่กลางและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ข้าราชการและพนกังาน
ของรัฐและประชาชนมี
สถานที่แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภกัดี 

กองการศึกษาฯ 
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 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

7 จัดงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช 

เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย ์ จ านวน 1 ครั้ง 150,000 - - - - 

มีสถานทีกลางและ
ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจ 

ข้าราชการและพนกังาน
ของรัฐและประชาชนมี
สถานที่แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภกัดีต่อ
สถาบันกษัตริย ์

ส านักงานปลัด 

8 เตรียมรับเสด็จ
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

เพื่อแสดงออกซ่ึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ 

ตาม
หมายก าหนดการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

กิจกรรมเตรียมการและ
การรับเสด็จเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 

9 อบต.เคลื่อนที่เพื่อรับการ
ช าระภาษ ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการช าระ
ภาษ ี
 

จ านวน 1 ครั้งทั้ง 
9 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเสียภาษ ี กองคลัง 

 

10 อบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ประชาชน จ านวน 9 หมูบ่้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกบักฎหมาย
เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 

11 จัดท าและดูแลระบบ
เว็บไซต์ของ อบต 

เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

จ านวน 1 เว็บไซต ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

มีเว็บไซต์ที่สามารถ
ประชาสัมพันธ ์กิจกรรม
ต่างๆของทาง อบต. 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของทาง
ราชการ 

ส านักงานปลัด 

12 ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมน าการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม 

บุคลากรของ อบต.
บุ่งคล้าทุกคน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เจ้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรมีจิตส านึกใน
การรักษษความซ่ือสัตย์
สุจริต 

ส านักงานปลัด 

13 ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้าฝึกอบรมตามหลกัสูตร
ต่างๆหรือเรียนต่อ 

จ านวน 3 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
ต่างๆหรือศึกษาต่อ 

บุคลากรมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

14 ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาการบริหาร
จัดการและศักยภาพของ
บุคลากร 

จ านวน 1 ครั้ง - 400,000 400,000 400,000 400,000 
จ านวนบุคลากรที่ไป
ทัศนศึกษาดูงาน 

การบริหารจัดการ
องค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

15 จัดซื้อโต๊ะพับเหล็กขนาด 
ก60×ย.180×ส.75 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของ อบต. 
 

จ านวน 40 ตวั ตัว
ละ 2,100 บาท 

- 42,000 - 42,000 42,000 
จ านวนโตะ๊เหล็กพับที่
จัดซื้อ 

มีจ านวนเกา้อี้งานเล้ียง
เพียงพอต่อการจัดซ้ือ ส านักงานปลัด 

16 จัดซื้อเก้าอี้พลาสตกิ 
SUPERWARE 

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของ อบต. 
 

 จ านวน 400 ตัว 
เกรด เอ 

- 54,000 54,000 - - 
จ านวนเกา้อี้ที่จัดซ้ือ มีจ านวนเกา้อี้ที่เพียงพอ

ต่อการจัดงาน ส านักงานปลัด 

17 จัดซื้อผ้าคลุมเก้าอี ้ เพื่อใช้ในการจัดงานและ
กิจกรรมต่างๆของ อบต.มี
ความสวยงามสมเกยีต ิ

จ านวน 400 ตวัปี
ละไม่น้อยกวา่ 

100 ตัว 
- - 30,000 25,000 30,000 

ผ้าสีขาว หรือสีโทนอ่อน
ที่เย็บได้มาตรฐาน 

ได้ผ้าคลุมเก้าอี้ที่
สวยงามท าให้งานทีจ่ัดมี
ความสวยงาม 

ส านักงานปลัด 

18 สนับสนุนหน่วยบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน 

เพื่อรับทราบปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
และบริการประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนและ
ได้รับการบริการจาก
ส่วนราชการ 

ส านักงานปลัด 

19 จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

เพื่อจัดการเลือกตั้งในกรณี
ที่มีต าแหน่งว่าง จ านวน 9 หมูบ่้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

มีการจัดการเลือกตั้ง
ซ่อมในกรณีที่มีต าแหน่ง
ว่าง 

จัดการเลือกตั้งในกรณีที่
มีต าแหน่งว่าง ส านักงานปลัด 

20 ส่งเสริมให้ความรู้
ประชาธิปไตยชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รู้จักสิทธิและหนา้ที่ของ
ตนเองในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้ที่ผ่านฝกึอบรม ประชาชนรู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง 

ส านักงานปลัด 

21 อบรมพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านเข้าใจใน
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
จ านวนผู้ที่ผ่านฝกึอบรม คณะกรรมการหมู่บ้าน

ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ.02 
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 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

22 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้น าชุมชน 

เพื่อให้ผู้น าชุมชนมีความรู้
ความสามารถ จ านวน 9 หมูบ่้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

จ านวนผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผ็น าชุมชนมีความรู้
ความสามารถมากขึ้น ส านักงานปลัด 

23 ส ารวจจัดแนวท าเขตที่
สาธารณะประโยชน ์

เพื่อป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน ์ จ านวน 9 หมูบ่้าน 40,000 - - - - 

ร้อยละของที่สาธารณะ
ที่มีการส ารวจ 

ไม่มีปัญหาการบกุรุกที่
สาธารณประโยชน ์ กองช่าง 

24 ก่อสร้างอาคารหอประชุม
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้มีสถานที่ประชุม
อบรมสัมมนา จ านวน 1 แห่ง - - - 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

มีสถานที่ไว้ใช้อบรม
สัมมนาและท ากิจกรรม
อื่นๆ 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงาน อบต. 

เพื่อให้มีอาคารส านกังาน
แยกเป็นสัดส่วนและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จ านวน 1 แห่ง - 500,000 - - - 

การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีอาคารส านักงานแยก
เป็นสัดส่วนและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

26 ปรับปรุงส านักงานส่วน
กิจการสภาฯ 

เพื่อให้มีอาคารส านกังาน
แยกเป็นสัดส่วนและมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

จ านวน 1 แห่ง - 200,000 - - - 

การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

มีอาคารส านักงานแยก
เป็นสัดส่วนและมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธข์อง
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีป้าย
ประชาสัมพันธ์ส าหรับติด
ข้อมูลข่าวสารประจ า
หมู่บ้าน 

จ านวน 12 แห่ง  - 120,000 - - - 

การประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างป้ายส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง
มาติดต่อราชการได้อยา่ง
สะดวกยิ่งขึ้น 

จ านวน 1 แห่ง - 300,000 - - - 

การท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเดินทางมา
ติดต่อราชการสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด 

29 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์
และความสามัคคีกัน
ระหว่างกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

จ านวน 3 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จ านวน 3คร้ัง กลุ่มประเทศอาเซียนมี
ความรักสามัคคี
ปรองดองซ่ึงกันและกัน ส านักงานปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

30 พัฒนาจุดผ่อนปรน
ชั่วคราวให้เป็นแหล่ง
ค้าขายสินค้าทั้งสอง
ประเทศ(ไทย-ลาว) 

เพื่อส่งเสริมการค้าขาย
และส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง - 
1,000,00

0 
1,000,00

0 
1,000,00

0 
1,000,00

0 

จ านวนนกัท่องเที่ยว
และรายได้จากการค้า
ขายเพิ่มมากขึ้น 

การค้าขายบริเวณ
ชายแดนมีมูลค่าสูงขึ้นมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาใน
พื้นที่เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

31 ประเมินความพึงพอใจ
ของการปฏบิัติงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล
บุ่งคล้า 

เพื่อรับทราบความ
ต้องการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการต่อองค์การ
บริหารส้วนต าบลบุ่งคล้า 

ประเมินปีละ 1 
ครั้ง 

- - 20,000 20,000 20,000 

สรุปผลการประเมิน
จ านวน 1 ชุด  

ได้รับทราบถึงความพึง
พอใจ ความต้องการ 
ความไม่พึงพอใจ เพื่อ
น ามาปรับปรุงการ
พัฒนาต่อไป 

ส านักงานปลัด 

32 สนับสนุนการจัดท าแผน
หมู่บ้านชุมชนและเวที
ประชาชน 

เพื่อให้มีการจัดท าแผน
ระดับหมู่บ้านชุมชน 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลบุ่งคล้าทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

- 40,000 45,000 45,000 45,000 

มีการจัดท าแผนทกุ
หมู่บ้านได้รูปเล่มที่
สมบูรณ์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนหมู่บ้าน
ได้แผนตรงกับความ
ต้องการของตนเอง 

ส านักงานปลัด 

33 ส ารวจทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้างในเขตต าบลบุ่ง
คล้า 

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การจัดท าแผนการจัดเก็บ
ภาษ ี

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลบุ่งคล้าทั้ง 9 

หมู่บ้าน 
- - 20,000 20,000 20,000 

มีการส ารวจครบทกุ
หมู่บ้าน 

ได้ฐานข้อมูลทรัพย์สิน
และสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 

  รวม 129 โครงการ 1,515,00
0 

3,981,00
0 

2,894,00
0 

5,877,00
0 

5,882,00
0 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 
ส้าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบุ่ง
คล้า ตามโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

ครูและนักเรียน
จ านวน 11 
โรงเรียน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
และห่างไกลยาเสพติด กองการศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโรงเรียนบุ่งคล้า 
ตามโครงการจัดมหกรรม
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลา
การแสดงออกและเพิ่ม
ประสบการณ์แลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียนใน
กลุ่ม 

โรงเรียนในเขต
ต าบลบุ่งคล้าที่เป็น

เจ้าภาพ 
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จ านวนนกัเรียนและ
โรงเรียนที่เข้าร่วม 

นักเรียนได้รับความรู้
และเสริมประสบการณ์
ใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อ
การเรียนของตนได้ 

กองการศึกษาฯ 

รวม 10 โครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
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 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน 

เพื่อรักษาสุขภาพอนามยั
เบื้องต้นของประชาชน  

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
หมู่บ้านละ 7,500 

บาท 
67,500 67,500 67,500 67,500 67,500 

จ านวนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชนที่อุดหนุน 

ประชาชนมีความรู้ใน
การรักษาสุขภาพ
อนามัยในการรักษา
สุขภาพอนามัยเบือ้งต้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

เพื่อตอบสนองการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริใน
การฝึกอบนม รณรงค์และ
ป้องกันด้านสาธารณสุข 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
หมู่บ้านละ 

20,000 บาท 
180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

จ านวนหมูบ่้านที่ได้รับ
การอุดหนุน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

รวม 10 โครงการ 247,500 247,500 247,500 247,500 247,500 
  

 



 
 

~ 72 ~ 
  

 2.3 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร  

เพื่อให้ศูนย์มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

จ านวน 1 ครั้ง  - 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

เกษตรกรได้รับความรู้
และข่าวสารด้าน
การเกษตรอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ส านักงานปลัด 

2 อุดหนุนกลุ่มสหกรณ์
ชาวสวนยาง 

เพื่ออุดหนุนกลุ่มสหกรณ์
ชาวสวนยาง 

จ านวน 2 กลุ่ม  - 600,000 - - - 

จ านวนกลุ่มสหกรณ์
ชาวสวนยางที่อุดหนุน 

การบริหารจัดการของ
กลุ่มสหกรณ์มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 

รวม    5    โครงการ   700,000 100,000 100,000 100,000 
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 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนสภาองค์กรชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสภาองค์กรชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า จ านวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

จ านวน 1 ครั้ง/ปี การบริหารจัดการของ
สภาองค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านักงานปลัด 

รวม  5 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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 2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนงานรัฐพิธี ราชพิธ ี
อ าเภอบุ่งคล้า ที่เป็นวัน
ส าคัญของชาติตามปฏิทิน
ทางราชก าหนด 

เพื่อให้ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหลา่มี
สถานที่กลางในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย ์

ทุกรัฐพิธีตาม
ปฏิทินราชการก า

หนกดขึ้น 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ข้าราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหลา่
เข้าร่วมงาน 

ข้าราชการและ
ประชาชนมีความภูมิใจ
ที่ได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
กษัตริย ์

กองการศึกษา 

รวม  5 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
 
 
 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนเหล่ากาชาด เพื่อให้เหล่ากาชาดมี
งบประมาณช่วยเหลือ
ประชาชน 

เหล่ากาชาดจังหวัด
บึงกาฬ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

เหล่ากาชาดได้รับการ
สนับสนุน 

เหล่ากาชาดมี
งบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

ส านักงานปลัด 

รวม  5 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อให้ส่งเสริมประชาชน
รู้จักการคัดแยกขยะ จ านวน 9 หมูบ่้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

ร้อยละของจ านวนขยะ
ต้นทางจากชุมชนลดลง 

 

ปริมาณขยะในชุมชนลด
จ านวนลง ส านักงานปลัด 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า 

เพื่อการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการฯมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
จ านวนเกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

การบริหารจัดการของ
คณะกรรมการฯมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

รวม    10    โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่ส่งคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล หลักส่งเสรมิความสัมพันธก์ับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
  

แบบ ผ.02 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 สนับสนุนในการ
อ านวยการของสถานที่
กลางส าหรับเป็นศูนย์รวม
ข่าวการจัดซ้ือจัดจา้งของ
หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับงานของศูนย์จัดซ้อฯ 

จ านวน 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 ครั้ง/ปี 
การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ส านักงานปลัด 

รวม  5 โครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 

ส้าหรับ ท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า  อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านบุ่งคล้า ม.1 (ต.บุ่ง
คล้า) – บ้านทา่ส้มโฮง (ต.
โคกกวา้ง) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 750 ม.
หนา 0.15 ม. 

- - 
1,917,00

0 
1,917,00

0 
1,917,00

0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ม.8 
บ้านซ าบอน (ต.บุ่งคล้า) – 
บ้านโนนไพศาล (ต าบล
โคกกวา้ง) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 3,000ม. 7,500,00

0 
7,500,00

0 
7,500,00

0 
7,500,00

0 
7,500,00

0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เช่ือมบ้านซ าบอน (ต.บุ่ง
คล้า) – บ้านโนนไพศาล 
(ต.โคกกว้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 12 ม. 

- 
1,200,00

0 
1,200,00

0 
1,200,00

0 
1,200,00

0 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ขยายถนน คสล.บ้าน
ขามเปี้ยหมู ่7 – บ้านซ า
บอน ม.8  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ข้างละ 0.5 ม.
ยาว 1,000 ม. 

1,600,00
0 

1,600,00
0 

1,600,00
0 

1,600,00
0 

1,600,00
0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล.หรือ
แอสฟัลท์ติกสายบ้าน
ขามเปี้ยหมู ่7 – 
โรงพยาบาลบุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

- - 
2,460,00

0 
2,460,00

0 
2,460,00

0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

6 ขยายถนน คสล.บ้านนา
จาน ม.4 - ถนนทางหลวง 
212  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขยายถนนข้างละ 
0.50 ม.ยาว 

2,500 

1,200,00
0 

1,200,00
0 

1,200,00
0 

1,200,00
0 

1,200,00
0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
สนามบินดอนแพง – บ้าน
โนนสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 2,000 - 

4,920,00
0 

4,920,00
0 

4,920,00
0 

4,920,00
0 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยางสาย
บ้านดอนจิก – โนนวัง
เยี่ยม 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 1,500 ม. - - 

3,690,00
0 

3,690,00
0 

3,690,00
0 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

9 ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ย
ขามเปี้ยบา้นซ าบอน ม.8 
บ้านโนนสะอาด ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 6 ม.
ยาว 20 ม. - 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย กองช่าง 

10 ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ย
กุดกวา้งบ้านบุ่งคล้าทุ่ง ม.
2-บ้านดอนจิก ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
40 เมตร - - - 30,000,00

0 
30,000,00

0 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวกปลอดภัย 

การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย กองช่าง 

11 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ห้วยสหายพัง 

เพื่อป้องกันตลิ่งริมหว้ยสหาย
พังทลาย 

ระยะทาง 500 ม. 
- 50,000,00

0 
50,000,00

0 
50,000,00

0 
50,000,00

0 
ป้องกันตลิ่งพังทลาย ตลิ่งริมแม่น้ าห้วยสหายไม่

พังทลาย กองช่าง 

12 ก่อสร้างระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านนา
จาน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

ระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ ่ - 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 

ร้อยละของจ านวนผู้ที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง กองช่าง 

13 ก่อสร้างระบบประปาหมู่ 
8 บ้านซ าบอน 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าสะอาด
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

ระบบประปาหมู่ที ่
8 - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

ร้อยละของจ านวนผู้ที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าสะอาดใช้
อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง กองช่าง 

14 โซล่าฟาร์มบ้านดอนจิก เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

โซล่าฟาร์ม 
- - - 1,000,000 1,000,000 

จ านวนหมู่บ้านที่มีโซล่า
ฟาร์ม 

ประชาชนหันมาใช้
พลังงานทางเลือกได้มาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

15 สูบน้ าประปาดว้ยโซล่า
เซลล์บ้านดอนจิก 

เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 

พลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับระบบประปา

หมู่บ้าน 
- 500,000 500,000 500,000 500,000 

จ านวน 2 แห่ง ลดค่าไฟฟ้าส าหรับ
ประปาหมู่บา้น กองช่าง 

16 ติดต้ังไฟส่องทาง
สาธารณะสาย 212 – 
โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ส่อง
ทางในยามค่ าคืน 

โคมไฟส่องทาง
สาธารณะ 

- 
1,000,00

0 
1,000,00

0 
1,000,00

0 
1,000,00

0 

ร้อยละของประชาชน
ที่เดินทางปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางยามค่ าคืน 

กองช่าง 

17 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ครัวเรือนของประชาชน
มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ระบบไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

18 ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรสามารถท า
การเกษตรในยามค่ าคืนได ้

ระบบไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีไฟฟ้าใช้ 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในยามค่ า
คืนได้ 

กองช่าง 

19 ก่อสร้างระบบประปาน้ า
ซับภูวัว 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาด
อุปโภคบริโภคอยา่งทั่วถึง 

ระบบประปาน้ าซับภู
วัว - - 500,000 500,000 500,000 

ร้อยละของจ านวน
ผู้ใช้น้ าประปา 

อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกบ้านนาจาน ม.4 
– ถนนหลัง รพ.บุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. - - - 2,460,000 - 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง ม. 2 (สายข้าง
โรงพยาบาลบุ่งคล้า) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
750 ม. หนา0.15 ม. - - 

1,917,00
0 

1,917,00
0 

1,917,00
0 

มีถนน คสล.ที่ได้มา
จรฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

22 ปรับปรุงผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 4 บา้นนาจาน สาย 
บก.ถ.43-001(แยกทาง
หลวงแผ่นดิน 212 – 
บ้านขามเปีย้) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
คมนาคม 

กว้าง 6 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.15 ม. 

- - 
1,460,00

0 
1,460,00

0 
1,460,00

0 

มีถนนที่ใช้คมนาคม
ได้สะดวกและ
ปลอดภัย  

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แบบ ผ.02/1 
 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

23 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านซ า
บอน ม.8 (สายบา้นซ าบอน 
– บ้านโนนสะอาด) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 459,000 459,000 459,000 
มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนน
สะอาด ม.9 (สายบา้นโนน
สะอาด – บ้านดอนแพง) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 
1,917,00

0 
1,917,00

0 
1,917,00

0 

มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนแพง ม.6 (สายบ้าน
ดอนแพง – ปา่ช้า (ช่วงที่ 6)  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5 ม. 
ยาว 180 ม. 
หนา 0.15 ม. 

- - 459,000 459,000 459,000 
มีถนน คสล.ที่ได้มาจร
ฐานเพิ่มขึ้น 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนยางพาราแอส
ฟัลท์ติกบ้านบุ่งคล้าหมู ่1 
สายหน้าโรงเรียนอนุบาลบุ่ง
คล้า – สี่แยกร้านค้า 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 6 ม. 
ยาว 420 ม. 

- - - 
1,297,00

0 
- 

ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนยางพาราแอส
ฟัลท์ติก สายทางเข้าบา้นนา
จาน ม. 4  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 6 ม. 
ยาว 2,500 ม. - - - 

5,205,00
0 

- 
ร้อยละของประชาชนที่
เดินทางสะดวก 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภยั กองช่าง 

28 ก่อสร้างคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร จากหว้ย
ก้านเหลืองไปบ้านดอนแพง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร - - - 

5,000,00
0 

- จ านวน 1 หมูบ่้าน 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

29 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร แพรสูบน้ าทั้ง
ระบบ ม.3 

เพื่อให้เกษตรสามารถใช้
น้ าเพื่อท าการเกษตร 

คลองส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร - - - 

1,000,00
0 

- 
คลองส่งน้ าด้วยไฟฟ้าที่
ได้มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้ าท า
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงระบบประปา บ้าน
นาจาน ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปา
บ้านนาจาน ม.4 - - 615,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

31 ก่อสร้างระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอยา่ง
ทั่วถึง 

ระบบประปาแบบผิว
ดินขนาดใหญ ่ - - - 

5,000,00
0 

- 
ร้อยละของจ านวนผู้ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อย่างทั่วถึง กองช่าง 

32 ปรับปรุงระบบประปา บ้าน
ดอนจิก ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

 ระบบประปาบ้าน
ดอนจิก ม.5 - - 615,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงระบบประปา บ้าน
ดอนแพง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาบ้าน
ดอนแพง ม.6 - - 615,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

34 ขุดลอกหนองไชยวาน บา้น
บุ่งคล้าทุ่ง ม.2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขนาดกวา้ง 35 ม.
ยาว 45 ม. ลึก 2 ม. - - 131,000 - - 

จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรในฤดูแล้ง กองช่าง 

35 ขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ 
บ้านดอนแพง ม.6 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ขนาดกวา้ง 29 ยาว 
123 ม. ลึก 3 ม. - - 745000 - - 

จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าท า
การเกษตรในฤดูแล้ง กองช่าง 

36 ซ่อมแซมระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 บ้าน
บุ่งคล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาบ้านบุ่ง
คล้า  
ม.1  

- - 117,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

37 ซ่อมแซมระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ ม.2 บ้าน
บุ่งคล้าทุ่ง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาบ้านบุ่ง
คล้าทุ่ง 
ม.2 

- - 95,000 - - 
ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

38 ซ่อมแซมระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ ม.3 บ้าน
บุ่งคล้าเหนือ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาบ้านบุ่ง
คล้าเหนือ ม.3 - - 190,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

39 ซ่อมแซมระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญ่ ม.7 บ้าน
ขามเปี้ย ม.7  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
สะอาดอุปโภคบริโภค
อย่างทั่วถึง 

ระบบประปาบ้าน
ขามเปี้ย ม.7 - - 168,000 - - 

ร้อยละของประชาชนที่
มีน้ าสะอาดใช้อุปโภค
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

กองช่าง 
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1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 

แบบ ผ.02/1  
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

40 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 2 บา้นบุ่งคล้าทุ่ง  

เพื่อให้มีห้องน้ า
สาธารณะที่ถกู
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 หลัง 
ขนาดพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 43.70 ตร.ม. - - 

1,452,00
0 

- - 

ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะ 

มีห้องน้ าสาธารณะที่ถูก
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 บา้นบุ่งคล้าเหนือ 

เพื่อให้มีห้องน้ า
สาธารณะที่ถกู
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 หลัง 
ขนาดพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 43.70 ตร.ม. - - 

1,452,00
0 

- - 

ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะ 

มีห้องน้ าสาธารณะที่ถูก
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 3 บา้นบุ่งคล้าเหนือ 

เพื่อให้มีห้องน้ า
สาธารณะที่ถกู
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 หลัง 
ขนาดพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 43.15 ตร.ม. - - 636,000 - - 

ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะ 

มีห้องน้ าสาธารณะที่ถูก
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บา้นบุ่งคล้า 

เพื่อให้มีห้องน้ า
สาธารณะที่ถกู
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

จ านวน 1 หลัง 
ขนาดพื้นที่ ไม่น้อย
กว่า 43.15 ตร.ม. - - 636,000 - - 

ร้อยละของประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการห้องน้ า
สาธารณะ 

มีห้องน้ าสาธารณะที่ถูก
สุขอนามัยใหบ้ริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม  98 โครงการ 10,90,000 
88,420,0

00 
118,42
6,000 

144,891,
000 

121,103,
000 

  
  



 
 

~ 84 ~ 
  

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การท่องเท่ียว และกีฬา 
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
  

แบบ ผ.02/1  
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ก่อสร้างสะพานแขวนบา้น
บุ่งคล้าหมู่ 1 – บ้านบุ่ง
คล้าเหนือ ม.3 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน 1 แห่ง 
- 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

1,500,00
0 

จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น กองช่าง 

2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
แม่น้ าโขงพัง 

เพื่อป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขง
พังทลาย 

ระยะทาง 
2,000 ม. 

- - - 
80,000,0

00 
80,000,0

00 
ระยะทาง 2,000 ม. ชุมชนมีรายได้จากการ

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
กองช่าง 

3 ก่อสร้างสนามกีฬาประจ า
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬา
ในการออกก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง 
- - 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ออก
ก าลังกายและท า
กิจกรรมอื่นๆ 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างสวนสาธารณะ
หนองบัว พร้อมจัดหา
เครื่องออกก าลังกายบ้าน
บุ่งคล้าหมู่ที่ 2  

เพื่อให้มีสถานที่พกัผ่อนออก
ก าลังกายและท ากิจกรรม
อื่นๆ 

เนื้อที่ 8 ไร ่

- 
2,000,00

0 
2,000,00

0 
2,000,00

0 
2,000,00

0 

จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อน ออกก าลังกาย
และท ากจิกรรมอื่นๆ 

กองช่าง 

5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวผา
น้ าหยาด, ถ้ าเจยี 

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

บ้านนาจานหมู่ที่ 
4 - - 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

จ านวนนกัท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีความสะอาด
สวยงามและมีรายได้
จากการท ิ

กองช่าง 

6 ปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ าโขง
เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อแหล่งท่องเที่ยวแห่ง 
ใหม่ของจังหวดับึงกาฬ 

ตลอดแนวเขื่อน
แม่น้ าโขงและถนน

ทางเชือ่ม - - 
80,000,0

00 
80,000,0

00 
80,000,0

00 

พื้นที่มีความสวยงาม
ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ได้และมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ 

ได้พื้นทีก่ารพกัผ่อน ออก
ก าลังกายของประชาชน
และมนีักท่องเที่ยวเพอ่
มมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม   15   โครงการ  
3,500,00

0 
806,500,

000 
886,500,0

00 
886,500,0

00 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 
 

 

  

  

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ติดต้ังกล้อง CCTV ม.1,2 เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายา
เสพติด 

จ านวน 20 ตวั 
- 

2,000,00
0 

- - - 
จ านวน 20 ตวั  -มีพยานหลักฐานในการ

ติดตามเหต ุ
-การกอ่เหตุลดลง 

กองช่าง 

รวม  1  โครงการ 
 

2,000,00
0 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร - - 

30,000,0
00 

30,000,0
00 

30,000,0
00 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่ง
น้ าเพื่อการเกษตร 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

ท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร - 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

5,000,00
0 

จ านวน 2 หมูบ่้าน 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองเขาปลอก
บ้านซ าบอน ม. 8  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อที่ 5 ไร่ 1 
งาน 77 ตร.วา - 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

1,000,00
0 

จ านวน 1 แห่ง 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

4 ขุดลอกห้วยหนองบัว บา้น
บุ่งคล้า ม.2  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อที่กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,000ม. 

1,800,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

2,000,00
0 

จ านวน 1 แห่ง 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

5 ขุดลอกห้วยหนองแวงบ้าน
นาจาน ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 ม.ยาว 
3,000 ม. - 

1,800,00
0 

1,800,00
0 

1,800,00
0 

1,800,00
0 

จ านวน 1 แห่ง 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

6 ขุดลอกห้วยตาดเหีย้บ้าน
ซ าบอน  ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 ม.ยาว 
1,500 ม. - - - 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

7 ขุดลอกห้วยกุดกวา้งบ้าน
ดอนจิก ม.5 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 ม.ยาว 
2,000 ม. - 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

3,000,00
0 

จ านวน 1 แห่ง 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองปลาหมัด 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง ม. 2 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อที่ 7 ไร ่1 งาน 
30 ตารางวา - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

9 ขุดลอกห้วยกกจาน บ้าน
นาจาน ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อทีก่ว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 

ม. 
- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

10 ขุดลอกห้วยกระตอ๋ยบา้น
นาจาน ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อทีก่ว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 

ม. 
- 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 
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5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
  

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

11 ขุดลอกห้วยโปร่ง บา้นซ า
บอน ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อที่กว้าง 10 
ม. ยาว 3,000 

ม. 
- 

2,700,00
0 

2,700,00
0 

2,700,00
0 

2,700,00
0 

จ านวน 1 แห่ง 
เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

12 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร  

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

บ่อบาดาลเพือ่
การเกษตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 9 หมูบ่้าน 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

13 ขุดสระน้ าไร่นา เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 9 หมูบ่้าน 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

14 ฟื้นฟูแหล่งน้ าตามไร่นา 
(ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 9 หมูบ่้าน 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

15 ขุดลอกหนองข้างไล่ บา้น
ซ าบอน ม.8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

เนื้อที่ 3 ไร่ 62 
ตารางวา - 850,000 - 850,000 - จ านวน 1 แห่ง 

เกษตรกรสามารถท า
การเกษตรในฤดูแล้งได้ กองช่าง 

รวม   59   โครงการ 
3,600,00

0 
22,450,0

00 
52,450,0

00 
53,650,0

00 
50,950,0

00 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565 ) 

ส้าหรับโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

  

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 รณรงค์ต่อต้านการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว
และชุมชน 

เพื่อป้องกันการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวและ
ชุมชน 

จ านวน 80 คน 
     

จ านวนการเกิดปัญหา
ความรุนแรง 

ปัญหาการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัวลด
จ านวนลง 

กองสวัสดิการฯ 

2 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและลดรายจ่ายใน
ครอบครัว 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่กลุ่ม

อาชีพ จ านวน 3 
ครั้ง 

     
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีรายได้เสริม
และลดรายจา่ยใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการฯ 

3 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ที่อยู่อาศัยมั่นคง 
แข็งแรง เหมาะส าหรับอยู่
อาศัย 

จ านวน 9 หลัง 
 180,000 180,000 180,000 180,000 

จ านวนบา้นที่ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 15  โครงการ  180,000 180,000 180,000 180,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาการท่องเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมย่างมีคุณภาพและยังยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
  

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 ส่งเสริมให้ร้านค้าใช้เตาปิ้ง
ย่างไร้ควัน 

เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลด
ภาวะโลกร้อน 

ร้านค้า 20 แห่ง 
     

จ านวนร้านค้าทีป่ิ้งย่าง
แบบไร้ควัน 

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
และลดภาวะโลกร้อน ส านักงานปลัด 

2 คลองสวยน้ าไส (อนุรักษ์
ปรับปรุงล าห้วยหนอง
คล้า) 

เพื่อปลูกจิตส านกึของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จ านวน 1 แห่ง 
     

จ านวนแหล่งน้ าไม่ต้ืน
เขินสามารถระบายน้ า
ได้ดีน้ าไม่ท่วมชุมชน 

แหล่งน้ าไม่ตื้นเขิน
สามารถระบายน้ าได้ดี
น้ าไม่ท่วมชุมชน 

กองช่าง 

รวม  10 โครงการ         



 
 

~ 90 ~ 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

 
  

แบบ ผ.02/1 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 รณรงค์ท าบุญปลอดเหล้า 
งดเหล้าเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล 

งานบุญประเพณี
ต่างๆและช่วง
เข้าพรรษา 

     
ร้อยละของประชาชนที่

เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนรักษาศีลและ
หมั่นท าความด ี กองการศึกษาฯ 

2 พบกันทุกวันพระ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและ
ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม
รักษาศีล 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน      

ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรของ อบต.และ
ประชาชนรักษาศีลและ
หมั่นท าความด ี

กองการศึกษาฯ 

รวม  10 โครงการ         
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บัญชีครภุัณฑ ์
           แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

                องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

1 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถตู้เอนกประสงค์ จ านวน 1 คัน 
- - 2,000,000 - - ส่วนกลาง 

2 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อนสี่ล้อ 

จ านวน 1 คัน 
- 1,000,000 - - - ส่วนกลาง 

3 เคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติด
เครนติดตั้งกระเซ้า 

จ านวน 1 คัน 
- - - 2,500,000 2,500,000 ก่องช่าง 

4 เคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถกู้ชีพกูภ้ัย
ฉุกเฉิน 

จ านวน 1 คัน 
- - 1,200,000 - - ส านักงานปลัด 

5 เคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อจัดซื้อกล้อง TOTAL 
STATION 

จ านวน 1 ชุด 
- 300,000 - - - กองช่าง 

6 เคหะและชุมชน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย 

จ านวน 1 คัน  
- 2,400,000 - - - กองช่าง 

7 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมพรอ้ม
เก้าอี ้

จ านวน 1 ชุด 
35,000 - - - - ส่วนกิจการสภา 

8 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)พรอ้มติดตั้ง ขนาด

12,000 บีทีย ู
(ห้องส านักงานปลัด) 

จ านวน 1 
เครื่อง 

20,000 20,000 - - - ส านักงานปลัด 
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บัญชีครภุัณฑ ์
                           แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

                        องค์การบรหิารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
  

แบบ ผ.03 

 
ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

9 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)พรอ้มติดตั้ง ขนาด

12,000 บีทีย ู
(ห้องกองช่าง) 

จ านวน 1 
เครื่อง 

20,000 20,000 - - - ส านักงานปลัด 

10 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)พรอ้มติดตั้ง ขนาด

12,000 บีทีย ู
(ห้องประชุม) 

จ านวน 1
เครื่อง  

20,000 20,000 - - - ส านักงานปลัด 

11 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)พรอ้มติดตั้ง ขนาด

12,000 บีทีย ู
(ห้องประชุม) 

จ านวน 1 
เครื่อง 

20,000 20,000 - - - ส านักงานปลัด 

12 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ)พรอ้มติดตั้ง ขนาด

12,000 บีทีย ู
 

จ านวน 2 
เครื่อง 

- 40,000 - - - ส่วนกิจการสภา 

13 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 

จ านวน 2 
เครื่อง 32,000 32,000 32,000 - - ส านักงานปลัด 
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บัญชีครภุัณฑ ์
                  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 

                       องค์การบริหารส่วนต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

 

แบบ ผ.03 

 
ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
2561  
บาท  

2562 
บาท  

2563 
บาท  

2564 
บาท  

2565 
บาท  

14 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ 

จ านวน 2 
เครื่อง 32,000 32,000 32,000 - - กองช่าง 

15 บริหารงานทั่วไป (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง) ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

จ านวน 2 
เครื่อง 32,000 32,000 32,000 - - กองช่าง 

รวม 17 โครงการ 211,000 3,916,000 3,296,000 2,500,000 2,500,000  
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ส่วนท่ี 4 

 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

             ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยใน
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้นตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประส่านแผนพัฒนาระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวั ด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจ าน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน 
ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) จะต้องมีการติดตามและแระ
เมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้  

การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจาณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.การวอเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
3.4 วิสัยทัศน์ 5 
3.5 กลยุทธ์ 5 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
3.8 แผนงาน 5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 100 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ           

     ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โบยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ                       

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา 

คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.การประเมินการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 10 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ THAILAND 4.0 5 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
5.8 โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

5 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
5.10 มีการประมาณการณ์ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ 5 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10  

2.การประเมินผลการ
น้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆเพ่ือน ามาวัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดๆไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3.การประเมินผลการ
น้าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค มาใช้วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะที่ถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช่ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย(ผลผลิต
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าเหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2)การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (3)การพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคน (4)การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุล
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้ความ มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน  
 

(5)  

5.5 เป้าหมาย(ผลผลิต
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายในระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 



 
 

~ 96 ~ 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการที่มี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand  4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมทั้งโครงการที่เต็มไป
ด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้องระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่น ต้อง
เป็นโครงการที่เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติ มั่นคง 
ม่ังคั่ง ยังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เป็นท้องถิ่น
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ 
ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) 
(2)ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม  

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก้าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ  

การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมิน
ผลลัพธ์ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น   
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 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และ
งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะเกิดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้เชิงสถิติต่างๆได้ ดังนี้  

 1. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 การวัดผลในเชิงปริมาณ (quantitative measurement) เป็นการวัดที่ตรงไปตรงมา (bojective) โดยไม่
เอาความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้อง การวัดจะออกเป็นตัวเลข เช่น นาย ก อายุ 64 สูง 168 น้ าหนัก 68 ไม่ว่าใครจะ
มองว่า นาย ก แก่หรือไม่แก่ เตี้ยหรือสูง อ้วนหรือผอม ตัวเลขนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครจะเป็นคนวัดก็ตาม เพราะ
ตังเลขมาจากตัวนาย ก ที่เป็น object ให้วัดจึงเรียกว่า objective คือเป็นไปตามสิ่งที่วัดไม่ข้ึนอยู่กับคนวัดตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ หมายถึง ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่สามารถวัดได้ในเชิงตัวเลขกับความส าเร็จ โดยจะ
ระบุตัวเลขตามหน่วยที่ต้องการ เช่น จ านวน ความถ่ี ร้อยละ ระยะเวลา อัตราส่วน เช่น มีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา 
50 คน การสอนจ านวน 3 รายวิชา/ภาคการศึกษา ฯลฯ เชิงปริมาณ ตัวอย่างเช่น มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า 80 คน จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 80  
  1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (quantitative measurement) เป็นการวัดโดยอาศัยความรู้สึกของคนที่
ประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความรู้สึกของตนเอง (subjective) ดังนั้น คุณ เอ อาจจะบอกว่า นาย ก แก่ คุณ บี 
อาจจะบอกว่ายังไม่แก่ คุณ เอ อาจจะบอกว่านาย ก เตี้ย คุณ บี อาจจะบอกว่าสันทัด คุณ X นาย ก อ้วนมาก คุณ 
Y อาจจะบอกว่านาย ก ผอมแล้ว จะเห็นได้ว่าการวัดแบบนี้ผลการวัดจะไม่เป็นตัวเลข แต่จะเป็นค าคุณศัพท์ 
(adjective) ที่แต่ละคนจะใช้ประเมินนาย ก ค าตอบเป็นไปตามผู้ประเมิน (ประธาน หรือ subject ของประโยค) 
จึงเรียกว่าเป็นการวัดแบบ subjective เป็นไปตามความรู้สึกของผู้ประเมินตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ หมายถึง การวัด
ความส าเร็จที่เป็นเชิงปริมาณว่ามีคุณภาพระดับไหน อย่างเช่น ระดับความรู้ ความสามารถ ความสมบูรณ์ ความ
น่าสนใจ ความน่าเชื่อถือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร การได้รับการยอมรับ ความพึงพอใจ ฯลฯ เชิงคุณภาพ 
ตัวอย่างเช่น  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 - ผู้เข้าร่วมโครงการ น าความรู้ไปประยุกตใ์ช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
 การวักผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ท าได้โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เช่น แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (performance indicators) แบบบัตรคะแนน (scorecard model) 
หรือ scorecard model ของ Kaplan & Norton แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result framework Model) แบบเชิง
เหตุผล (Logical Model)  ตัวแบบเชิง เหตุผล แบบวัดกระบวนการปฏิบัติ งาน (Process Performance 
Measurement System) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS แบบการประเมินโดยใช้วิธีการ
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แก้ปัญหา หรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ problem-Solving Method แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Methods) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment Model) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และแบบอ่ืนๆที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนดขึ้นทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบแบบประเมินที่กล่าวมาข้างต้น หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 
 (1) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม 
อัคคีภัย ที่เกอดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี และเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการ
แก้ไข คือการพิจารณาวางแผนด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การ
ให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้
ทันท่วงที  
 (2) ปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย ต่อชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยงต่างๆใน
ต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการ
แก้ปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การรักษา  
 (3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีประชาชนมี
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนยากจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  
 (4) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันเยาวชนและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมี
แนวทางในการป้องกัน คือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
 (5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ เช่นการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง และในช่วงหน้าฝน ถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และปัญหา
การสัญจรไปมาของประชาชน การคมนาคมเกิดความล่าช้า แนวทางการแก้ไขคือ การจัดท าแผนงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนสายส าคัญของแต่ละหมู่บ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรใช้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกัน 
 (2)การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 (4) องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้าน 
ที่จะด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  


