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 บทที่ 1 

 
  
 

 ป�จจุบันการติดตามและประเมินผลนับว�ามีความสําคัญและจําเป�นต�อการบริหารงานเป�นอย�างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของป%ที่ผ�านมา ว�ามีความสอดคล'องกับแผนงานที่ได'วาง
เอาไว'หรือไม�  รวมทั้งการมีส�วนร�วมของภาคประชาชนอย�างแท'จริง เทศบาลตําบลหอคํา ในฐานะองค/กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินมีภาระหน'าที่ท่ีจะต'องให'การบริการแก�ประชาชน จึงจําเป�นท่ีจะต'องมีการจัดแผนติดตามและ
ประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในด'านต�างๆ  เพื่อใช'เปรียบเทียบการทํางาน
ของป%ท่ีผ�านมาอีกด'วย 
 องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินต'องรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ การใช'
จ�ายและผลการดําเนินงานในรอบป%  เพื่อให'ประชาชนมีส�วนร�วมในการตรวจสอบ และกํากับการบริหารจัดการ
องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด'วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กร
ปกครองส�วนท'องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก'ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  กําหนดให'องค/กรปกครองส�วน
ท'องถ่ิน ต'องจัดทําแผนยุทธศาสตร/การพัฒนา แผนพัฒนาสามป% และแผนการดําเนินงาน เพื่อเป�นเครื่องมือในการ
ใช'งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ/และทรัพยากรต�างๆ ได'อย�างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร�งใส เกิด
ประโยชน/สูงสุดแก�ท'องถ่ินและตอบสนองความต'องการของประชาชน และถึงแม'ว�าองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน
จะมีแผนพัฒนาท'องถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต�หากไม�สามารถบ�งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได' ก็ไม�สามารถที่
จะบ�งบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาท'องถ่ินได'  ดังน้ันองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินจึงต'องมีเครื่องมือที่สําคัญใน
การตรวจสอบการดําเนินงานว�าเป�นไปตามวัตถุประสงค/หรือบรรลุเปCาหมายหรือไม� อย�างไร ซ่ึง “ระบบติดตาม” 
และ “ระบบประเมินผล” จะเป�นเคร่ืองมือในการนําข'อมูลต�างๆ มาปรับปรุงแก'ไขเพิ่มเติมหรือแม'แต�ยุติการ
ดําเนินงาน 
 
 

 
     
   การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทําเพื่อแสดงให'เห็นว�าเกิดอะไรข้ึนในภาคปฏิบัติด'วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย�างต�อเน่ือง เพื่อให'บรรลุวัตถุประสงค/ตามนโยบายและเปCาหมายซ่ึงกําหนดไว'ใน
แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน'มที่ไม�ต'องการได'ล�วงหน'า ซ่ึงทําให'เห็นความจําเป�นในการ
ดําเนินการแก'ไข 
      การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห/ผลที่ได'จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อ
ประเมินว�าความเปลี่ยนแปลง (ซ่ึงเป�นผลจากการปฏิบัติ) ท่ีเกิดข้ึน เป�นไปตามวัตถุประสงค/และเปCาหมายของ
แผนหรือไม� ผลการประเมินอาจยืนยันว�า การเปลี่ยนแปลงเป�นไปในทิศทางเดียวกับท่ีกําหนดไว'ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล�าช'าหรือผลกระทบข'างเคียง ซ่ึงควรแก�การทบทวน 
     การติดตามและประเมินผล จึงเป�นเครื่องมือท่ีสําคัญสําหรับผู'บริหารท่ีจะได'ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานในช�วงเวลาท่ีผ�านมา ซ่ึงผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข'อเสนอแนะที่ได'จะเป�นแนวทาง
ท่ีผู'บริหารจะนําไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได'เป�นอย�างดี 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 

บทนํา 
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       2.1 เพื่อให'การติดตามการประเมินผลเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน/ต�อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต'องการของประชาชนได'เป�นอย�างดี 
       2.2 เพื่อให'การติดตามและประเมินผลบรรลวุัตถุประสงค/และเปCาหมายที่วางไว' 
       2.3 เพื่อรู'ถึงความต'องการที่แท'จริงของประชาชนในพืน้ที่เทศบาลตําบลหอคํา และแก'ไขได'ตรงกับ
ป�ญหาที่เกิดข้ึน 
       2.4 เพื่อใช'เป�นข'อแนะนําผู'บริหารในการจัดทําแผนพฒันาสามป%ต�อไป 
 
 
 
 

 3.1 การติดตาม (Monitoring) เป�นการติดตามเพื่อให'ทราบว�าหน�วยงานต�างๆ ได'ดําเนินงาน
ตามโครงการท่ีได'รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป�นไปตามที่กําหนดไว'ในแผนการดําเนินงาน
ประจําป%หรือไม�หรือมีป�ญหาข'อขัดข'องประการใดที่ทําให'ไม�สามารถดําเนินการได'ตามท่ีกําหนดไว' 

 3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ�งการประเมินเป�น 2 ระดับ ได'แก� 
  3.2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน

การดําเนินงานและการใช'งบประมาณในแต�ละโครงการ สําหรับโครงการท่ีเป�นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได'มี
การประเมินผลความสําเร็จของเปCาหมายเชิงคุณภาพที่ได'กําหนดไว'ในแผนพัฒนาสามป% โดยหน�วยงาน
ผู'รับผิดชอบโครงการทําการสํารวจความคิดเห็นของผู'เข'ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต�อการดําเนินในภาพรวม
ของโครงการ และรายงานต�อผู'บังคับบัญชา เพื่อเป�นข'อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการนั้นๆ ต�อไป 

  3.2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการ และการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีใช'จริงของโครงการที่ให'รับงบประมาณ
ในแต�ละยุทธศาสตร/การพัฒนา เม่ือสิ้นสุดงวดป%งบประมาณ 2560 เพื่อเป�นข'อมูลในการวิเคราะห/ความสําเร็จ
ของยุทธศาสตร/การพัฒนาแต�ละด'าน รวมทั้งป�ญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน และนําเสนอเป�นข'อมูลต�อผู'บริหาร
เทศบาลตําบลหอคําต�อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

2. จุดประสงค/ของการติดตามและประเมินผล 
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ผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท1องถิ่น 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได1จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต(อผู1บริหาร

ท1องถิ่น 

ผู1บริหารท1องถิ่นเสนอต(อสภาท1องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น 

       ประกาศผลการติตตามและประเมินผลแผนพัฒนาให1ประชาชนในท1องถิ่น
ทราบในที่เป@ดเผยภายในสิบห1าวันนับแต(วันที่ผู1บริหารท1องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล(าวและต1องป@ดประกาศโดยเป@ดเผยไม(น1อยกว(าสามสิบวัน 
โดยอย(างน1อยป�ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป� 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลหอคํา กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาของเทศบาลตําบลหอคํา โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือของ
กรมส�งเสริมการปกครองท'องถ่ิน  ดังน้ี     

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ/การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค/กร
ปกครองส�วนท'องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๕๘  
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ/การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป%ขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน      

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ/การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท'องถ่ินขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน   

�  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๕๙  
เร่ือง  ซักซ'อมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท'องถ่ินสี่ป% (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด'วยการจัดทําแผนขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

�  คู�มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู�การปฏิบัติขององค/กรปกครองส�วน
ท'องถ่ิน (โดยกรมส�งเสริมการปกครองท'องถ่ินร�วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร/) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู�มือดังกล�าวคณะกรรมการจึงได'กําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี ้

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล1อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก1าวหน1า  (progress)  ประสทิธิภาพ (efficiency)  ประสทิธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ/และ
ผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป�นไปตามห'วงเวลาท่ีกําหนดเอาไว'ในแผนการดําเนินงานหรือไม�  

และเป�นห'วงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมต�อถูกต'องหรือไม�  มีความล�าช'าเกิดข้ึนหรือไม�    
(๒)  ความสอดคล1อง (relevance) 

มีความสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน  ยุทธศาสตร/ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร/และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร/การพัฒนากลุ�มจังหวัด ยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร/
การพัฒนาองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท'องถ่ิน (ด'านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน/  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู'บริหาร  รวมทั้งป�ญหา  ความต'องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป�นโครงการท่ีมีความจําเป�นต�อประชาชนในชุมชน  
สามารถแก'ไขป�ญหาที่เกิดข้ึนได'ในชุมชน และสามารถดําเนินการได'ตามอํานาจหน'าที่ของท'องถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของท'องถ่ิน   

 (๔)  ความก1าวหน1า  (Progress)  
  พิจารณาถึงความก'าวหน'าในอนาคตของท'องถ่ิน  โดยพิจารณา 

๑)  ด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
มีโครงสร'างพื้นฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได'สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีนํ้าใช'ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟCาใช'ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟCา
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล�งนํ้าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด1านงานส(งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได'รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน  ผู'สูงอายุ  ผู'พิการ ผู'ปhวยเอดส/  

ผู'ด'อยโอกาสได'รับการดูแลอย�างทั่วถึงกลุ�มอาชีพมีความแข'งแข็ง  โรคติดต�อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม�ลดลง  
สภาพความเป�นอยู�ดีข้ึน  มีท่ีอยู�อาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง 

๓)  ด1านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร1อย 
ประชาชนได'รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด1านการวางแผนเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท(องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากข้ึน มีการท�องเที่ยว
ในท'องถ่ินเพิ่มมากข้ึน  ประชาชนมีรายได'เพิ่มข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ด1านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม�ถูกทําราย  สภาพแวดล'อมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเป�นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอย�างเหมาะสม  ปริมาณนํ้าเลียลดลง  การระบายน้าํดีข้ึน     
๖)  ด1านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป^ญญาท1องถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท'องถ่ินท'องถ่ินยังคงอยู�และ
ได'รับการส�งเสริมอนุรักษ/สู�คนรุ�นต�อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท'องถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก 
และเข'ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ/ ฟijนฟู และสืบสานภูมิป�ญญาและคุณค�าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป�นชีวิต ค�านิยมที่ดีงาม และความเป�นไทย  รวมทั้งได'เรียนรู'ความสําคัญ รู'จักวิถีชีวิต รู' ถึงคุณค�าของ
ประวัติศาสตร/ในท'องถ่ิน ความเป�นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท'องถ่ิน อันจะสร'างความภูมิใจและจิตสํานึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท'องถ่ินสืบไป 
   7)  ด1านการบริหารจัดการ 
    เพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการด'านต�างๆ ให'มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
และส�งเสริมให'ประชาชนเข'ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหอคํา ให'มีความ
โปร�งใส และเป�นธรรม 

(๕)  ประสทิธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการว�าสามารถดําเนนิการได'บรรลุวัตถุประสงค/

หรือไม�  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม�  ผู'เข'าร�วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม�  การดําเนินโครงการสามารถแก'ไข
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ป�ญหาของชุมชนได'หรือไม�  งบประมาณถูกใช'ไปอย�างประหยัดและคุ'มค�า ทรัพย/สินของ เช�น วัสดุ  อุปกรณ/  
ครุภัณฑ/ ถูกใช'ไปอย�างคุ'มค�า  มีการบํารุงรักษาและซ�อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม� 

 
 
(๖)  ประสทิธิผล (effectiveness)   

  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน'อยเพียงใด  ป�ญหาของชุมชนประชาชนได'รับการ
แก'ไขหรือไม�  มีผลกระทบต�อประชาชนในชุมชนหรือไม�   

(๗)  ผลลัพธ/และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได'รับอะไรจากการดาํเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงส�งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป�นการประเมินถึงผลกระทบต�อชุมชนและสังคมและหน�วยงานที่เก่ียวข'อง  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต�อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล'อม  สิ่งแวดล'อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว�ามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอย�างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต'องหรือไม�  

4.๒  การวิเคราะห/สภาพแวดล1อมของท1องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดาํเนินการวิเคราะห/สภาพแวดล'อมท'องถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เน่ืองจากในเขตเทศบาลนั้น
มีหมู�บ'านที่บางส�วนหรือและส�วนใหญ�อยู�ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข'างเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธ/ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล'อมภายใต'สังคมที่เป�นทั้งระบบเปkดมากกว�าระบบปkดในป�จจุบัน โดยการวิเคราะห/สภาพแวดล'อมเป�น
การวิเคราะห/สภาพแวดล'อมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห/สภาพแวดล1อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดาํเนินการวิเคราะห/สภาพแวดล'อม

ภายนอก  เป�นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองป�จจัยหรือข'อมูลจากสภาพแวดล'อมภายนอกที่มีผลกระทบต�อ
ท'องถ่ิน  เช�น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม ส่ิงแวดล'อม วิเคราะห/เพื่อให'เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร�วมกันกับองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  หน�วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห/สภาพภายนอกน้ี เป�น
การระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต'องดําเนินการและแก'ไขป�ญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห/สภาพแวดล1อมภายใน   
เป�นการตรวจสอบ ประเมินและกรองป�จจัยหรือข'อมูลจากสภาพแวดล'อมในท'องถ่ิน 

ป�จจัยใดเป�นจุดแข็งหรือจุดอ�อนท่ีองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได'  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดให'มีการวิเคราะห/สภาพแวดล'อมภายใน  สามารถทํา
ได'หลายแนวทาง  เช�น  การวเิคราะห/ห�วงโซ�แห�งคุณค�าภายในท'องถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะห/
ป�จจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป�นการวิเคราะห/  ตรวจสอบ  ติดตามองค/กร
ปกครองส�วนท'องถ่ินเพื่อวิเคราะห/ถึงจุดแข็งและจุดอ�อน   

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลหอคํา  
-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังที่เปลี่ยนแปลง และ

เพิ่มเติม   ดําเนินการตรวจสอบในระหว�างการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดใน
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พื้นท่ีขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินประจําป%งบประมาณนัน้  ว�าสามารถเป�นไปตามเปCาหมายที่ตั้งไว'หรือไม�
สรุปผลการดาํเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานในป%
ท่ีผ�านมาและป%ป�จจุบัน เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได'จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงต'อง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดห'วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค/ประกอบท่ีสําคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค/กระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผู1 เข1าร(วมติดตามและประเมินผล  ได'แก�   คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู'รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท'องถ่ิน  ผู' มีส�วนเก่ียวข'อง  และผู' มีส�วนได' เ สีย 
(stakeholders) ในท'องถ่ิน  ผู'รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข'อที่ ๓ ข'างต'น) 
  (๓)  ห1วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต'องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได'จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู'บริหารท'องถ่ิน เพื่อให'ผู'บริหารท'องถ่ินเสนอต�อสภาท'องถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ิน  พร'อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให'ประชาชนใน
ท'องถ่ินทราบในที่เปkดเผยภายในสิบห'าวันนับแต�วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล�าวและต'องปkดประกาศไว'
เป�นระยะเวลาไม�น'อยกว�าสามสิบวันโดยอย�างน'อยป%ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกป% โดยสามารถติดตามเป�นรายไตรมาสและรายหกเดือนได'  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม)  
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –   มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน –  กันยายน   

 
(๔)  เครื่องมือ  อันได'แก�   

เคร่ืองมือ  อุปกรณ/  สิ่งที่ใช'เป�นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช'ในการ
รวบรวมข'อมูลแผนพัฒนาท่ีได'กําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลต�อการพัฒนาท'องถ่ิน  ข'อมูลดังกล�าวเป�นได'ท้ังข'อมูลเชิง
ปริมาณ  และข'อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป�นและสําคัญในการนํามาหาค�าและผลของประโยชน/ท่ีได'รับจาก
แผนพัฒนา  เป�นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล'องของยุทธศาสตร/และโครงการ  แบบตัวบ�งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข'อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห/ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต�างๆ ท่ีสอดคล'องกับบริบทของท'องถ่ิน   

5. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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(๕)  กรรมวิธี  อันได'แก�  
  เป�นเป�นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต'องศึกษาเอกสารที่เก่ียวข'องกับยุทธศาสตร/  

ซ่ึงเป�นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต�างๆ ที่เป�นทรัพย/สินขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  ท่ีเก่ียวข'องกับการ
พัฒนาท'องถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต�างๆ อันได'แก�แผนพัฒนา แผนการดําเนินการ เทศบัญญัต
งบประมาณรายจ�าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ�ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพย/สิน
ต�างๆ มีอยู�จริงหรือไม�  สภาพของทรัพย/สินน้ันเป�นอย�างไร อันได'แก�  ครุภัณฑ/  ที่ดินและสิ่งก�อสร'าง  กลุ�ม
ผลประโยชน/ต�างๆ เพื่อตรวจดูว�าดําเนินการให'เป�นไปตามวัตถุประสงค/และได'รับผลตามท่ีตั้งไว'หรือไม� โดยการ
เก็บข'อมูล วิเคราะห/ข'อมูล (data analysis)  
 5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข'อมูล  การนํา

ข'อมูลมาวิเคราะห/  เปรียบเทียบ  การค'นหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต�อองค/กรสอบถาม
ข'อมูลจากผู'รับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะห/ป�ญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก'ไขป�ญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข1อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บข'อมูลจากแผนยุทธศาสตร/การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป%  แผนการ

ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย  เอกสารการเบิกจ�าย  ภาพถ�าย  ทะเบียนทรัพย/สิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผู'รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     

 สิ่งท่ีจะทําให'การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือท่ีใช'ในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกล�าวไปแล'วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได'พิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช'
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

6.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ(งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนที่สุด ท่ี มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ/การจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาท'องถ่ินขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู(มือกรมการปกครองส(วนท1องถิ่น  ดังน้ี 

แบบที่  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร/ขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/ 

(๓)  ข1อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
6.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เคร่ืองมือท่ีใช'  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได'มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําให'ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช'ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

6.  เคร่ืองมือที่ใช1ในการติดตามและประเมินผล 
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล 
       หอคําในแต�ละยุทธศาสตร/ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู'รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ตําบลหอคํา (ให'หน�วยงานภายนอกดําเนินการ) 

6.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดให'ผู'รับผิดชอบโครงการเป�นผู'รับผิดชอบดําเนินการตดิตามโครงการโดยผู'รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให'บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได'ตามความเหมาะสม และสรุปป�ญหา-อุปสรรค  ข'อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ทําให'รู'ว�าการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน'อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะต'องปรับปรุงแก'ไขอย�างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค/ของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีต'องใช' ช�วงเวลาที่จะต'องกระทําให'เสร็จ  ซ่ึงจะทําให'แผนงานมีความเหมาะสมต�อการนําไปปฏิบัติให'
บรรลุวัตถุประสงค/อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําให'ทราบว�าจะต'องเปลี่ยนแปลงโครงการอย�างไรบ'างให'เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น'อยแค�ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก�อให'เกิดผลกระทบอะไรบ'าง  อาทิ  เช�น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค/
บางส�วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เป�นต'น 

๔)  ทําให'ทราบว�ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช'อยู�มีข'อบกพร�องอะไรบ'าง  ข'อบกพร'องดังกล�าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก'ไขปรับปรุงมาตรการใหม�ให'เหมาะสมต�อการนําไป
ปฏิบัติให'บรรลุวัตถุประสงค/ยิ่งข้ึน 

๕)  ทําให'ทราบว�าข้ันตอนใดบ'างที่มีป�ญหาอุปสรรค  และป�ญหาอุปสรรคเหล�าน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบข'อมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเป�นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ให'มีความกระจ�างชัด  เพื่อขจัดป�ญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต�ละข้ันตอนให'หมดไป 

๖)  ทําให'ทราบว�าแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ�อน (weakness)  อะไรบ'าง 
และจุดอ�อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก'ไขได'อย�างไร  เม่ือได'ทําการวิเคราะห/ข'อมูลครบถ'วนแล'ว ผลการ
วิเคราะห/จะนําไปสู�การพัฒนาแผนงานให'มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําให'ผู'ให'การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู'สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค/เพียงใด  มีป�ญหาอุปสรรคท่ีจะต'องปรับปรุงแก'ไขโครงการหรือไม�   
(ผู'สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส�วน  คือ ส�วนแรก คือ ผู'สนับสนุนการเงินแก�โครงการ เพื่อให'การนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และส�วนท่ีสอง  คือ ผู'ให'การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ  ท้ัง
ผู'ให'การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผู'สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อทําการประเมินผลต�างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให'เห็นว�าแนวความคิดริเร่ิมใหม�ในการแก'ไขป�ญหาของท'องถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค/ที่กําหนดไว'เพียงใด มีป�ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย�างไรบ'าง และป�ญหาอุปสรรค
เหล�านี้ได'ผลเพียงใด  และหรือจะต'องปรับปรุงในส�วนใดบ'าง       

7.  ประโยชน/ของการติดตามและประเมินผล  



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
 หน1า 10 
 

๙)  การประเมินจะทําให'เกิดความกระจ�างชัดว�าโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแล'วได'ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให'ครอบคลุมกว'างขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีป�ญหาอุปสรรคมากและไม�สอดคล'องกับการแก'ไขป�ญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให'น'อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข�งขันกัน
การประเมินผลจะทําให'ทราบว�าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก'ไขป�ญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให'ดําเนินการต�อไป ส�วนโครงการที่ไม�ประสบความสําเร็จ หรือให'ผลตอบแทนน'อยกว�ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

ส(วนที ่๒ 
 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะต'องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว�า  
มีความสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร/
ประเทศ  ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร/และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร/การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท'องถ่ิน (ด'านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน/  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู'บริหาร  รวมท้ังป�ญหา ความต'องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร/
ดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เนื่องด'วยในการจัดทําแผนพัฒนาจะต'องสอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได'สิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยู�ระหว�างการดําเนินการและยังไม�ประกาศใช' แต�ได'
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว'แล'ว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

�  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล'อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีอาจก�อให'เกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปkดเศรษฐกิจเสรี ความท'าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข'าสู�
สังคมผู'สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ/ด'านต�างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมของประเทศในป�จจุบันที่ยังคงประสบป�ญหาในหลายด'าน เช�น ป�ญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป�นต'น ทําให'การพัฒนา
ในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเป�นต'องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การน'อมนําและประยุกต/ใช'หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป�นศูนย/กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  
(๓)  การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

แผนยุทธศาสตร/  วิสยัทัศน/  พันธกิจ  จุดมุ(งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร/ 
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(๔)  การพัฒนาสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ'นกับดักรายได'ปานกลางสู�รายได'สูง 
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร'างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป�นเมือง 
 ๕)  การสร'างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป�นมิตรกับสิ่งแวดล'อม 
 ๖)  การบริหารราชการแผ�นดนิที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ(นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วม

ของประชาชน  เพื่อเปkดโอกาสให'ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ/สิทธิของตนได'เพิ่มมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุ�งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร'างความโปร�งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินและการ
ให'บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร'างความเป�นธรรมในสังคมและเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศทั้งในป�จจุบันและ
อนาคต  ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินที่เก่ียวข'องกับการบริหารราชการส�วนท'องถ่ิน ดังน้ี 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร(งด(วนที่จะเร่ิมดําเนินการในป�แรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห(งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร/ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต(างประเทศและเศรษฐกิจระหว(างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ1านเมืองที่ดี   
๓.  ยุทธศาสตร/ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร/ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน'าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร�วมกันวางยุทธศาสตร/ วิสัยทัศน/ เปCาหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในป%งบ ๒๕๕๖ และเป�นกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป%  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผ�านมา ซ่ึง
เดิมประกอบด'วย ๔ ยุทธศาสตร/ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งได'มีการบูรณาการ 
ร�วมกับยุทธศาสตร/การเข'าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข'าสู�
ประชา อาเซียน ป% ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เม่ือวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห'องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ 
เพื่อเตรียมความพร'อมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องในการเข'าสู�ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด'วย ๘ 
ยุทธศาสตร/ โดยหลังจากการบูรณาการเป�นยุทธศาสตร/ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด'วย ๔ 
ยุทธศาสตร/ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพื่อเป�นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังน้ี  

วิสัยทัศน/     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเป�นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร/    
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“ต�อยอดรายได'จากฐานเดิม  สร'างรายได'จากโอกาสใหม�  สมดุล  และการพัฒนาอย�างยั่งยืน”  
วัตถุประสงค/  

๑)  รักษาฐานรายได'เดิม และสร'างรายได'ใหม�     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต'องผลิตสินค'าได'เร็วกว�าป�จจุบัน)     
๓)  ลดต'นทุนให'กับธุรกิจ (ด'วยการลดต'นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส/)     

เปlาหมายเชิงยุทธศาสตร/     
๑)  การเพิ่มรายได'จากฐานเดิม    
๒)  การสร'างรายได'จากโอกาสใหม�     
๓)  การลดรายจ�าย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข�งขัน    

ยุทธศาสตร/  ประกอบด'วย ๔  ยุทธศาสตร/ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร/ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ'นจาก

ประเทศรายได'ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด'วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตร/ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด'วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตร/ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล'อม (Green Growth) ประกอบด'วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตร/ที่  ๔  :  การสร'างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด'วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดาํเนินการ 
๔.  ค(านิยมหลักของคนไทย   

ค(านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร1างสรรค/ประเทศไทยให1เข1มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย/  ซ่ึงเป�นสถาบันหลักของชาติในป�จจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย/  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ/ในสิ่งท่ีดีงามเพื่อส�วนรวม 
๓)  กตัญ�ู  ต�อพ�อแม�  ผู'ปกครอง  ครูบาอาจารย/ 
๔)  ใฝhหาความรู'  หม่ันศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ'อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย/  หวังดีต�อผู'อ่ืน  เผื่อแผ�และแบ�งป�น 
๗)  เข'าใจ  เรียนรู'  การเป�นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย/ทรงเป�นประมุขท่ีถูกต'อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู'น'อยรู'จักการเคารพผู'ใหญ� 
๙)  มีสติ  รู'ตวั  รู'คิด  รู'ทํา  รู'ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู�หัว 
๑๐) รู'จักดํารงตนอยู�โดยใช'หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ'าอยู�หัวรู'จักอดออมไว'ใช'เม่ือยามจําเป�น  มีไว'พอกินพอใช'  ถ'าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย  และขยายกิจการ เม่ือ
มีความพร'อมโดยภูมิคุ'มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข'มแข็งทั้งร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ'ต�ออํานาจฝhายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต�อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน/ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน/ของตนเอง 
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร/ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ/  จันทร/โอชา นายกรัฐมนตรี ได'กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร/ประชารัฐข้ึนเพื่อ

เป�นแนวนโยบายในการสร'างความสามัคคีรวมพลังของผู'คนในสังคมไทยโดยไม�แยกฝ�กแยกฝhายและไม�กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป�นสานึกและหน'าท่ีที่คนไทยทุกคนจะต'องร�วมมือกันในการปกปCองแผ�นดินแม�จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร�วมกันพัฒนาชุมชนท'องถ่ินและประเทศชาติให'เจริญก'าวหน'าม่ันคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร'างชาติที่ต'องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให'เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร/ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเร่ืองของความร�วมมือร�วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร�วมแก'ป�ญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึนเพราะว�า ประชารัฐ เปkดโอกาสให'ประชาชนเข'ามามีส�วนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือข�าย โยงใยสัมพันธ/กันเสริมสร'างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเป�นแนวทางการบริหารราชการ
แผ�นดินยุคป�จจุบันที่เกิดจากการหล�อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู�เหล�า เห็นได'จาก เพลงชาติไทยซ่ึง
มีใจความว�า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป�นประชารัฐไผทของไทยทุกส�วนอยู�ดํารงคงไว'ได'ทั้งมวล
ด'วยไทยล'วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ/  จันทร/โอชา   ประกอบด1วยนโยบาย  ๑๑  ด1าน  ดังน้ี 
๑)  การปกปCองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย/ 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร'างโอกาสเข'าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู' การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด'านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส�งเสริมบทบาทและการใช'โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส�งเสริมการใช'ประโยชน/จากวิทยาศาสตร/  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร'างสมดุลระหว�างการอนุรักษ/กับการใช'

ประโยชน/อย�างยั่งยืน 
๑๐)  การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปCองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน/ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน/ของตนเอง 
๕.๓  ยุทธศาสตร/และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห(งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก1ไข ป^ญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู'ผลิต ผู'ค'าผู'มี
อิทธิพล และผู'ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช'กฎหมายอย�างเคร�งครัด ให'องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช'ตามอํานาจหน'าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ีเก่ียวข'องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน�วย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู'ผลิตผู'ค'า ผู'นําเข'า และส�งออกรวมทั้งผู'สมคบและสนับสนุนช�วยเหลือให'ได'ผล
อย�างจริงจัง 
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๑.๒)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว�าด'วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย/สถานที่  ที่จัดให'มีการเล�นบิลเลียด สนุกเกอร/ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว�าด'วยโรงงานและสถานประกอบการมิให'เจ'าของหรือผู'ประกอบการปล�อยปละละเลยให'มีการซุก
ซ�อนหรือค'ายาเสพติดหากพบให'ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานที่ รับผิดชอบนําผู'เสพยาเสพติดเข'ารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให'ความช�วยเหลือให'สามารถกลับมามีชีวิตอย�างปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ'าหน'าที่รัฐท่ีมีส�วนเก่ียวข'องกับยาเสพติด (ข'าราชการ
องค/การบริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ'างประจําและ
พนักงานจ'าง) ทั้งนี้ ให'องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน ยึดหลัก ผู'เสพคือผู'ปhวยท่ีต'องได'รับการบําบัดรักษาให'กลับมา
เป�นคนดีของสังคม พร'อมท้ังมีกลไกติดตามช�วยเหลือ อย�างเป�นระบบ ดําเนินการ อย�างจริงจังในการปCองกัน
ป�ญหาด'วยการแสวงหาความร�วมมือเชิงรุกกับองค/กรภาครัฐต�างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี 
และสารต้ังต'นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข'าสู�ประเทศภายใต'การบริหารจัดการอย�างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปCองกันกลุ�มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม�ให'เข'าไปเก่ียวข'องกับยาเสพติดด'วยการ
รวมพลังทุกภาคส�วนเป�นพลังแผ�นดินในการต�อสู'กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปlองกันและแก1ไขป^ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร'าง จิตสานึกและค�านิยมให'กับเจ'าหน'าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน'าที่การปลูกจิตสานึกค�านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร'างวินัยแก�ทุกภาคส�วน ร�วมรวมพลังแผ�นดิน
ปCองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให'ถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง 
มาตรการปCองกันและแก'ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหน'าท่ีของแต�ละ
หน�วยงานท่ีเกิดหรือน�าจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น�าจะเกิดการทุจริต ตําแหน�งหรือตัวเจ'าหน'าที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก'ไขลดโอกาสและปCองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให'เกิดผลเป�นรูปธรรมอย�างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป�นที่ประจักษ/อยู�โดยทั่วไปที่ทาให'ประชาชนมีความรู'สึกว�าเจ'าหน'าที่ไม�ดําเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน/ 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําข'อมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเป�นที่ประจักษ/ในพื้นท่ีของแต�ละ
หน�วยงานพร'อมทั้งระบุตัวเจ'าหน'าท่ีผู'รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําข'อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได'รับงานจัดซ้ือจัดจ'างย'อนหลัง  ๕  ป% 
๒.๖)  จัดทําข'อมูลเรื่องที่หน�วยงานร'องทุกข/ต�อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู'กระ 

ทําผิดตามอํานาจหน'าท่ีของหน�วยงานนั้นและยังอยู�ระหว�างการสอบสวนให'นาแนวทางดังกล�าวมาจัดทํา
ยุทธศาสตร/หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินเพื่อเป�น
มาตรการปCองกันและแก'ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร/การพัฒนากลุ(มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
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แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานีและ
บึงกาฬ ) ระยะ ๔ ป%  พ.ศ. ๒๕58 –  ๒๕61 ได'จักทําข้ึนบนพื้นฐานการมีส�วนร�วมของการภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส�วน  ท้ังภาคราชการ  องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน องค/กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมท้ัง 5  
จังหวัด ทุกข้ันตอน  ตั้งแต�การรวบรวมและจัดทําข'อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ�มจังหวัด การกําหนด
ตําแหน�งทางยุทธศาสตร/  วิสัยทัศน/  เปCาประสงค/รวม กลยุทธ/  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทํางานร�วมกันของทุกภาคส�วน  กลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  จึงได'กําหนด
ตําแหน�งทางยุทธศาสตร/ของกลุ�มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  พัฒนาโครงสร'างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนด'านการค'า เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท�องเท่ียว เพื่อกระจายประโยชน/สู�ประชาชนทุกอาชีพของกลุ�มจังหวัดอย�างทั่วถึง 

๒)  ส�งเสริมคามร�วมมือทางการค'าการเกษตร บริการและการท�องเท่ียวกับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด'านการ

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให'เป�นไปตามมาตรฐาน 
๔)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย/ทกุภาคส�วนให'สามารถรองรับการเป�นประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร/  :  ประกอบด'วย 3 ยุทธศาสตร/ ดังนี้     
      ยุทธศาสตร/ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพด'านการท�องเที่ยว  
      ยุทธศาสตร/ที่  ๒ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน ด'านการลงทุน อุตสาหกรรม การค'าและบริการ  
      ยุทธศาสตร/ที่ ๓ : ส�งเสริมและพัฒนาสินค'าเกษตรให'ได'มาตรฐานอย�างครบวงจร 
  

7.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัดบงึกาฬ 
 แผนยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัดบงึกาฬ ระยะ ๔ ป� (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  
 วิสัยทัศน/   
  “สังคมม่ันคง เศรษฐกิจม่ังค่ัง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมสมดุลยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
        1. มุ�งสร'างและปรับปรุงระบบโครงสร'างบริการพื้นฐานให'ได'มาตรฐาน เพื่อการผลติทาง

การเกษตร และอุตสาหกรรมให'ท่ัวถึง โดยใช'แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร'างสรรค/ (Creative Economy) 
        2. พัฒนาระบบโลจสิติกส/ให'มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค'า การลงทุน และการท�องเท่ียว 
        3. อนุรักษ/ ฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล'อมพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมอย�างยั่งยืน 
        4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู�สังคมม่ันคง 
        5. ปCองกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว�างประเทศ 
        6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส�วน ให'สามารถรองรับการเข'าสู�ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
        7. เตรียมยกระดับพื้นที่เป�นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        8. เสริมสร'างความม่ันคงพื้นที่ชายแดน ด'วยการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณา
การทุกภาคส�วน  
        9. เสริมสร'างความสัมพันธ/อันดีกับประเทศเพื่อนบ'าน 
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ยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
 ยุทธศาสตร/ที่ 1 ส�งเสริมและพัฒนาการผลิตสนิค'าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค�า 
 ยุทธศาสตร/ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค'าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร/ที่ 3  พัฒนาการท�องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย�างสมดุลยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร/ที่ 4  รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู�สังคมคุณภาพ 
 
 
กรอบยุทธศาสตร/การพัฒนาขององค/กรปกครองส(วนท1องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
    วิสัยทัศน/ อปท. ในเขตจังหวัดบงึกาฬ 
  “เป�นองค/กรหลักในการให'บริการสาธารณะ ภายใต'หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน/สุขของ    
ประชาชนอย�างยั่งยืน”  
     ยุทธศาสตร/ : ประกอบด'วย 8 ยุทธศาสตร/การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาด'านโครงสร'างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร/ที่ 2 การพัฒนาด'านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร/ที่ 3 การพัฒนาด'านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร'อย 
 ยุทธศาสตร/ที่ 4 การพัฒนาด'านการค'า การลงทุน การท�องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาด'านพาณิชยกรรม และการท�องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร/ที่ 6 การพัฒนาด'านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป�ญญาท'องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร/ที่ 7 การพัฒนาด'านระบบการบริหารจัดการที่ด ี
 ยุทธศาสตร/ที่ 8 การพัฒนาด'านการส�งเสริมและพัฒนาการเข'าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
แผนการพัฒนาระยะ  3 ป� (2560-2562)   

เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

1.1 วิสัยทัศน/การพัฒนา  (Vission) 
“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล'อมงามตา ส�งเสริมการศึกษา  พฒันาท'องถ่ินให'น�าอยู�อย�างยั่งยืน” 

1.2  พันธกิจ  (Mission) 
1. ส�งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให'ได'มาตรฐานและเพียงพอต�อความต'องการของ

ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท'องถ่ิน 
2. ส�งเสริมระบบการบริหารจัดการ  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน  
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ส�งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ/และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. พัฒนาสนับสนุนการมีส�วนร�วมเสริมสร'างศักยภาพความเข'มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท'องถ่ินที่ยั่งยืน 

1.3  จุดมุ(งหมาย (Goals) 
1. การคมนาคมสะดวกสบายและสาธารณูปโภคต�างๆ ได'มาตรฐานเพียงพอ 
2. ให'ประชาชนมีรายได'เพิ่มข้ึน 
3. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สินรวมถึงปCองกันและแก'ไขป�ญหายาเสพติด 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย�างต�อเนื่อง 
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5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ'วนหน'าทุกเพศทุกวัย 
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย�างทั่วถึง  
8. ส�งเสริมให'ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนสร'างตระหนักและอนุรักษ/ภูมิป�ญญาชาวบ'านและ

คุณค�าวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม 
9. ส�งเสริมสนับสนุนให'เกิดความร�วมมือของประชาชนและทุกหน�วยงานแบบบูรณาการ 

 
ยุทธศาสตร/ : ประกอบด1วย 7 ยุทธศาสตร/  

ยุทธศาสตร/ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
  เปlาหมายในการพัฒนา 
        เพื่อก�อสร'างและซ�อมบํารุงด'านโครงสร'างพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลหอคําให'มีความสะดวก และมี
มาตรฐาน  ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร/ด'านอ่ืนๆ  ให'ประสบความสาํเร็จ  โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ด'านการคมนาคม
ขนส�ง  ด'านความสงบสุขเรียบร'อย  ของประชาชนและด'านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
       ก�อสร'างโครงสร'างพื้นฐานทางด'านเศรษฐกิจให'ประชาชนได'รับการบริการสาธารณะให'ความสะดวกและ
รวดเร็วข้ึน  โดยเน'นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังน้ี 
 1.  ก�อสร'าง  ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท�อระบายนํ้า  รางระบายน้ํา  อาคาร  ร้ัว 
 2.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต�างๆ 
 3.  การพัฒนาแหล�งน้ํา 
  ตัวชี้วัด 
 1.  จํานวนการก�อสร'างและปรับปรุงถนนทางระบายน้าํ  สะพาน  และทางเท'า 
 2.  จํานวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 3.  จํานวนสถิติอุบัติเหตุของผู'ใช'เส'นทางคมนาคมลดลง 
 4.  จํานวนครัวเรือนในพื้นที่ มีนํ้าประปาที่เพียงพอต�อการอุปโภคและบริโภค 
 5.  จํานวนครัวเรือนที่มีแหล�งนํ้าสาธารณะ  และปริมาณน้าํที่เพียงพอต�อการอุปโภค บริโภค, เลี้ยงสัตว/  
และทําการเกษตร 
 6.  จํานวนที่มีพื้นท่ีสาธารณะและเส'นทางคมนาคมมีไฟฟCาแสงสว�างที่เพียงพอ 
 7.  จํานวนครัวเรือนที่มีการขยายเขตไฟฟCาใช'ในครัวเรือน / ทําการเกษตร ท่ัวถึง 
 8.  การคมนาคมของประชาชนสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 9.  จํานวนครัวเรือนที่มีคู�สายโทรศัพท/ใช'ในการติดต�อสื่อสารเพิ่มมากข้ึน 
ยุทธศาสตร/ที่ 2  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านงานส(งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เปlาหมายในการพัฒนา 
 โดยให'ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให'มีคุณภาพ มีโอกาสเข'าถึงทรัพยากร และได'รับ
ประโยชน/จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย�างเป�นธรรม และสนับสนุนเสริมสร'างความเข'มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับย�อย เช�น บุคคล  ครอบครัว  และระดับกลุ�มชุมชนในท'องถ่ิน  ให'ประชาชนในพื้นที่มีรายได'
เสริม  เกิดการรวมกลุ�มเพื่อการค'าในรูปของสหกรณ/หรือตลาด เพื่อสนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตร/สร'าง
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ความสามารถในการแข�งขันทางเศรษฐกิจ  และแก'ไขป�ญหาความยากจนของหมู�บ'านหรือชุมชน  ให'บรรลุ
วัตถุประสงค/  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การส�งเสริมอาชีพ  พัฒนาส�งเสริมกลุ�มอาชีพ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 2.  ส�งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก�ผู'สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน และผู'ด'อยโอกาส  
 3.  เพิ่มช�องทางในการรับรู'ข'อมูลข�าวสารให'แก�ประชาชน แสะส�งเสริมการศึกษาให'เด็กและเยาวชน ได'
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
 4.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ'วนหน'าทุกเพศทุกวัย 
  ตัวชี้วัด 
 1. ร'อยละของกลุ�มอาชีพที่ได'รับการส�งเสริมและพัฒนา 
 2. ร'อยละของประชากรท่ีได'รับการบริการด'านสวัสดิการสังคม 
 3. ร'อยละของบุคลากรที่ได'รับการพัฒนาการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีได'รับการพัฒนา 
 4. จํานวนบุคลากรที่ได'รับการพัฒนา 
 5. ร'อยละของประชากรท่ีเข'าถึงการบริการด'านสาธารณสุขท่ีได'มาตรฐาน 
  
ยุทธศาสตร/ที่ 3  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร1อย 
  เปlาหมายในการพัฒนา 
 ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และองค/ความรู'แก�บุคลากร ด'านการปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สนับสนุนความร�วมมือและเชื่อมโยงกับหน�วยงานที่เก่ียวข'อง ในการแก'ไขป�ญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดในการ
กําหนดมาตรการปCองกันและแก'ไขอย�างต�อเนื่องและจริงจังตั้งแต�ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และ
สถานท่ีทํางานอย�างเป�นระบบ 
   แนวทางการพัฒนา 
 1.  การปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  การปCองกันและควบคุมแก'ไขป�ญหายาเสพติด 
  ตัวชี้วัด 
 1.  ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สิน  
 2.  ร'อยละ ของหมู�บ'าน เข'มแข็งและเอาชนะยาเสพติด  
 3.  จํานวนสถิติในการจับกุมในเรื่องยาเสพติดในตําบลลดลง 
 
ยุทธศาสตร/ที่ 4  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการวางแผน การส(งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท(องเที่ยว
  กีฬา และนันทนาการ   
  เปlาหมายในการพัฒนา 
 พัฒนาการวางแผน การลงทุน การท�องเที่ยวกีฬาและนันทนาการมีศักยภาพมากข้ึน จํานวนท่ีเพิ่มข้ึน
ของการค'า การลงทุนและการท�องเท่ียวที่เพิ่มข้ึน ประชาชนในพื้นที่มีรายได'เพิ่มข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การส�งเสริมการเกษตร  การนาํหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช'ในการดําเนินชวีิต 
 2.  การพัฒนางานด'านการท�องเที่ยว  
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 3. การพัฒนางานด'านการกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวชี้วัด 
 1.  ประชาชน นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช'ในการดําเนินชีวิตเพิ่มมากข้ึน 
 2.  ร'อยละของความพึงพอใจในการใช'บริการการท�องเท่ียว  
 3.  จํานวนงบประมาณในการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
 4. ร'อยละของบุคลากรที่ได'รับการพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร/ที่ 5  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการและการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติ            
   และสิ่งแวดล1อม 
  เปlาหมายในการพัฒนา  
เพื่อพัฒนาและฟijนฟูธรรมชาตแิละสิ่งแวดล'อมที่ถูกทําลายและเสื่อมโทรม  และปCองกันการทําลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อมที่จะถูกทําลายในอนาคต และลดการเกิดป�ญหาในด'านธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
อนาคต 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  สร'างจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล'อม 
 2.  การกําจัดขยะ 

3.  ปรับปรุงฟijนฟู  ภูมิทัศน/ และแหล�งนํ้าธรรมชาติ 
 ตัวชี้วัด 

 1.  จํานวนประชาชนที่เข'าร�วมกิจกรรมสร'างจิตสํานึก 
 2.  จํานวนครัวเรือนที่ให'ความร�วมมือในการกําจัดขยะอย�างถูกสุขอนามัย 
 3.  จํานวนผู'ประกอบการและผู'บริโภคที่ให'ความร�วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข'อบัญญัติตําบล 
 4.  ปริมาณขยะเฉลี่ยในพื้นที่  ลดลง 
 5.  จํานวนพื้นที่ที่มีการปลูกต'นไม'เพิ่มข้ึน 
 
ยุทธศาสตร/ที่   6  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป^ญญาท1องถิ่น 
  เปlาหมายในการพัฒนา 
 เพื่อส�งเสริมและสืบทอดด'านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ/ภูมิป�ญญาท'องถ่ินไว'ให'
ลูกหลานได'สืบสานวัฒนธรรมต�อไป 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาด'านส�งเสริมการสืบทอด ภูมิป�ญญาท'องถ่ิน  
 2.  การอนุรักษ/ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  
  ตัวชี้วัด 
 1.  จํานวนประชากรที่ได'รับการส�งเสริมเพิ่มข้ึน 
 2.  จํานวนประชากรที่ได'รับการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร/ที่ 7  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการ 
  เปlาหมายในการพัฒนา 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารกิจการตามภารกิจด'านต�างๆ  ของเทศบาลตําบลหอคํา  ให'มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   ส�งเสริมให'ประชาชนเข'ามามีส�วนร�วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตําบลหอคํา  ให'เป�นไปด'วยความเรียบร'อยโปร�งใสและเป�นธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
 
  ตัวชี้วัด 
 1.  จํานวนผู'มีส�วนร�วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพิ่มมากข้ึน 
 2.  จํานวนบุคลากรและอุปกรณ/ที่มีศักยภาพในการให'บริการแก�ประชาชนเพิ่มข้ึน 
 3.  ประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากร เพิ่มมากข้ึน 
 4.  เทศบาลตําบลหอคํามีรายได'เพิ่มข้ึน 
 5.  จํานวนเคร่ืองมือเคร่ืองใช'ในสํานักงานมีประสิทธิภาพและสามารถใช'งานได'เกิดประโยชน/สูงสุด 
 

นโยบายการพัฒนาของผู1บริหารของเทศบาลตําบลหอคํา 
1) การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน 
    1.1 ด1านถนน   
   1. ก�อสร'างถนนและปรับปรุงถนนในหมู�บ'านและเชื่อมระหว�างหมู�บ'านหรือเช่ือมระหว�างตําบลสู�ตาํบล 
   2. ก�อสร'างถนนและปรับปรุงถนนสู�พื้นท่ีการเกษตรในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
   3. ก�อสร'างถนน คสล. ในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
    1.2 ด1านนํ้าอุปโภคบริโภค 
   1. ปรับปรุงแหล�งน้ํา เช�น ขุดลอกแหล�งนํ้าและทําฝายก้ันน้ําธรรมชาติ เพื่อให'เกษตรกรมีน้ําใช'ในฤดูแล'ง 
   2. ปรับปรุงคลองส�งนํ้าท่ีมีอยู�แล'วให'กับเกษตรกรสามารถใช'น้ําปลูกพืชในฤดูแล'งได'ตามความ
เหมาะสม 
  3. ปรับปรุงระบบประปาหมู�บ'านให'กับราษฎรในเขตเทศบาลตําบลหอคํา  ได'มีนํ้าท่ีสะอาดในการ
อุปโภคและบริโภคอย�างเพียงพอ 
   1.3 ด1านไฟฟlา 
  1. จัดให'มีไฟฟCาส�องสว�างเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย/สินของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
  2. ส�งเสริมให'มีการขยายเขตไฟฟCาในหมู�บ'านและขยายไฟฟCาสู�พื้นที่การเกษตรทุกหมู�บ'าน 
 
2) การพัฒนาด1านเศรษฐกิจ 
   2.1 ด1านกลุ(มอาชีพและกลุ(มเกษตรกร 
 1. สนับสนุนส�งเสริมการเรียนรู'ให'กับกลุ�มสตรี กลุ�มเกษตรกร กลุ�มเยาวชน  โดยการจัดหาแหล�งเรียนรู' 
ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให'ความรู' เพื่อให'กลุ�มต�างๆ ได'นําความรู'ไปประกอบอาชีพได' 
 2. สนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆ ในชุมชนให'มีความเข'มแข็งและม่ันคง 
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 3. สนับสนุนส�งเสริมกลุ�มสวัสดิการชุมชนตําบลหอคํา 
 
3) การพัฒนาด1านธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
    3.1 ด1านการรักษาที่สาธารณะประโยชน/ 
 1. ร�วมกับชุมชนรักษาท่ีส�าธารณะประโยชน/ 
 2. ส�งเสริมให'มีการออกเอกสารสิทธิ์ให'กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน/ท่ียังไม�มีเอกสารสิทธิ์ 
    3.2 ด1านการพักผ(อน 
 1. จัดให'มีการปรับปรุงภูมิทัศน/ในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
 2. จัดให'มีสวนสุขภาพในแต�ละหมู�บ'านตามความเหมาะสม 
4) การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 ด1านการให1ความสําคัญกับผู1สูงอายุ 
 1. จัดให'มีสวัสดิการแก�ผู'สูงอายุ ผู'ด'อยโอกาส ผู'พิการทุพพลภาพ ผู'ปhวยเอดส/ ตามความเหมาะสม 
 2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู'สูงอายุในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
    4.2 ด1านเยาวชน 
 1. สนับสนุนให'มีลานกีฬาหรอืสนามกีฬาและศูนย/กีฬาตําบลเพื่อการออกกําลังกายของเยาวชน และจัด
ให'มีการแข�งขันกีฬาประจาํป%ของตําบลหอคํา 
     4.3  ด1านการส(งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส�งเสริม สืบสาน อนุรักษ/ ประเพณีและวัฒนธรรมในท'องถ่ินให'คงอยู�สืบไป 
 2. ส�งเสริมการท�องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตตําบลหอคํา 
    4.4  ด1านการศึกษา 
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อส�งเสริมด'านการศึกษาให'กับเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะได'เติบโตเป�นกําลังของ
ชาติต�อไป และเพื่อรองรับการเข'าสู�ประชาคมอาเซียน 
 2. จัดให'มีอินเตอร/เน็ตเพื่อบริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตําบลหอคํา 
 3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให'กับเด็กและเยาวชน เพื่อให'เขาได'เป�นคนดี มีคุณภาพของสังคมต�อไป 
    4.5  ด1านการส(งเสริมการมีส(วนร(วมของประชาชน 
 1. จัดเวทีประชาคมรับฟ�งความคิดเห็นของประชาชนท้ังระดับหมู�บ'าน ตําบล เพื่อให'มีส�วนร�วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาตําบลและงานอ่ืนๆ 
 2. รณรงค/ให'ประชาชนได'เข'ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาตาํบลหอคํา และเสนอแนะป�ญหาหรือ 
แนวทางแก'ไขป�ญหาร�วมกัน 
 
5) การพัฒนาด1านสาธารณสุขและสุขอนามัย 
 1. จัดให'มีการปCองกันและควบคุมของโรคติดต�อชนิดต�างๆ 
 2. จัดให'มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
 3. จัดให'มีฌาปนสถานท่ีถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
 4. ส�งเสริมให'ชุมชนมีการออกกกําลังกายและต�อต'านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 5. จัดให'มีรถกู'ชีพกู'ภัยเพื่อบริการประชาชนและช�วยเหลือผู'ปhวยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
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6) การพัฒนาด1านการบริหารและการบรหิารงานบุคคลภายในเทศบาลตําบลหอคํา 
 1. การบริหารงานในเทศบาลตําบลหอคําจะยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. จะเน'นการปฏิบัติหน'าที่ของบุคลากรในเทศบาลตําบลหอคําให'มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ส�งเสริมให'บุคลากรในเทศบาลตาํบลหอคํา บริการประชาชนด'วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย'ม
แจ�มใส เพื่อให'ประชาชนที่มาติดต�อราชการเกิดความประทบัใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา 
 4. ส�งเสริมให'สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตําบลหอคํา มีการเรียนรู' การฝ�กอบรม และ
การศึกษาดูงานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองค/กรให'มีประสิทธิภาพ 
 5. สร'างที่ทําการเทศบาลและขยายองค/กรเพื่อรองรับการบริการประชาชนสู�ประชาคมอาเซียน 
 
7) การพัฒนาด1านอ่ืนๆ 
 1. ส�งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครปCองกันภัยฝhายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ'าน  
(อสม.)   ตํารวจบ'าน ให'มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2. ประสานหน�วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํางานโครงการและ
กิจกรรมต�างๆ สู�ทุกหมู�บ'านในเขตเทศบาลตําบลหอคํา 
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ส(วนที่ 3 
 

 
 

แบบที่  1  เป�นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร/ขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน โดยจะทําการ
ประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ินได'ประกาศใช'แผนยุทธศาสตร/แล'ว 

********************************************************************** 
ชื่อองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน.เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จงัหวัดบงึกาฬ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไม(มี 

การดําเนินงาน 
ส(วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท1องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ิน �  
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ิน �  
3.    มีการจัดประชุมอย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ �  
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาท'องถ่ิน �  
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท'องถ่ิน �  
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท'องถ่ินและประชาคมท'องถ่ินพิจารณาร�าง 
        แผนยุทธศาสตร/การพฒันา 

� 
 

ส(วนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท1องถ่ิน   
7.    มีการรวบรวมข'อมูลและป�ญหาสําคัญของท'องถ่ินมาจัดทําฐานข'อมูล �  
8.    มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนเข'ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผน �  
9.    มีการวิเคราะห/ศักยภาพของท'องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
       พัฒนาท'องถ่ิน 

� 
 

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศน/และภารกิจหลักการพัฒนาท'องถ่ินท่ีสอดคล'องกับ 
       ศักยภาพของท'องถ่ิน � 

 

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศน/และภารกิจหลักการพัฒนาท'องถ่ินท่ีสอดคล'องกับ 
       ยุทธศาสตร/จังหวัด � 

 

การประเมิน/ติดตามตนเอง 
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12.  มีการกําหนดจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน �  
13.  มีการกําหนดเปCาหมายการพัฒนาท'องถ่ิน �  
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร/การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร/ที่สอดคล'องกับยุทธศาสตร/ของจังหวัด �  
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช'แผนยุทธศาสตร/การพัฒนา �  
17.  มีการจัดทํากลุ�มบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร/ �  
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร/ �  

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ ป% ภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม 

************************************************************************* 
ส(วนที่ 1  ข1อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 2.  รายงานผลการดาํเนินงาน  รอบที่ 1   เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 

ส(วนที่  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป�  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3 ป% 
ยุทธศาสตร/ ป�ที่  1  2560 ป�ที่  2  2561 ป�ที่  3  2562 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร/
การพัฒนา 
ด'านโครงสร'าง
พ้ืนฐาน 

 
40 

 
20,050,000 30 23,350,000 28 21,850,000 87 65,250,000 

2. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน
งานส�งเสริม
คุณภาพชีวิต 

35 21,453,500 41 20,243,500 38 20,123,500 128 61,820,500 

3. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร'อย 

13 2,285,000 8 604,000 7 604,000 28 3,497,000 
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4. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน
การวางแผน การ
ส�งเสริมการลงทุน
พาณิชยการ
ท�องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการ 

 
 
 

18 

 
 
 

4,430,000 

 
 
 

18 

 
 
 

3,530,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,280,000 

 
 
 

43 

 
 
 

9,240,000 

5. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน 
การบริหาร
จัดการอนุรักษ/
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม 

11 1,290,000 8 870,000 4 470,000 23 2,630,000 

ยุทธศาสตร/ ป�ท่ี  1  2560 ป�ท่ี  2  2561 ท่ี  3  2562 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิป�ญญา
ท'องถิ่น 

8 2,000,000 7 1,990,000 7 1,990,000 22 5,980,000 

7. ยุทธศาสตร/
การพัฒนาด'าน
การบริหาร
จัดการที่ดี  

43 18,238,500 17 17,150,000 13 14,780,000 52 50,660,000 

รวม 168 70,238,500 129 67,737,500 104 61,097,500 383 
199,077,50
0 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลหอคํา 
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แผนภูมิงบประมาณแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลตําบลหอคํา 

 

 
 

 
 3.1  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�เทศบาลตําบลหอคํา พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ไปปฏิบัติใน 
        เชิงปริมาณ 
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 การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป%เทศบาลตําบลหอคํา พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะโครงการท่ี
ปรากฏใน ป% พ.ศ.2560 นั้น เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับการดําเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป%  พ.ศ. 2560 รายละเอียดสรุปได'ดังน้ี 
 (1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป%เทศบาลตําบลหอคํา พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏใน  ป% พ.ศ.2560  มีจํานวนท้ังสิ้น  168  โครงการ 
 (2) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป% พ.ศ.2560  มีจํานวนท้ังสิ้น  118
โครงการ เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป%เทศบาลตําบลหอคํา พ.ศ.2560 ถึง 
พ.ศ.2562  เฉพาะโครงการท่ีปรากฏใน  ป% พ.ศ.2560  คิดเป�นร'อยละ 70.24 
 (3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป%เทศบาลตําบลหอคํา  พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏในป% พ.ศ.2560  ที่ไม�ได'ดําเนินการในป% พ.ศ.2560  มีจํานวนท้ังสิ้น 50 โครงการ คิดเป�น     
ร'อยละ 29.76 

 3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�เทศบาลตําบลหอคํา พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
 การให'บริการสาธารณะแก�ประชาชนในชุมชนถือเป�นหัวใจสําคัญในการพัฒนาท'องถ่ิน ซ่ึงป%งบประมาณ 
2560 น้ี ทางเทศบาลตําบลหอคําได'ดําเนินการโครงการต�างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป%งบประมาณ พ.ศ.2560  โดยได'ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร/ท่ีวางไว'  โดย
สามารถแก'ไขป�ญหาและสนองต�อความต'องการของประชาชนในท'องถ่ินได' ทั้งน้ีได'รับความร�วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนทําให'โครงการ/กิจกรรมต�างๆ ประสบความสําเร็จลุล�วงไปด'วยดี ก�อให'เกิด
ประโยชน/แก�ประชาชนในท'องถ่ิน ซ่ึงจะสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/ต�างๆ ดังนี้   
  ยุทธศาสตร/ที่ 1 การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน 40 โครงการ  ได'ดําเนินโครงการแล'วเสร็จ จาํนวน 19  โครงการ  คิดเป�นร'อย
ละ 52.78 ของโครงการในยุทธศาสตร/ที่ 1 และจาํนวนงบประมาณที่ดําเนินการ  2,722,000  บาท  คิดเป�น
ร'อยละ 4.68  ของงบประมาณ 
  ยุทธศาสตร/ที่ 2 การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน 35  โครงการ  ได'ดาํเนินโครงการแล'วเสร็จ จาํนวน 12  โครงการ  คิดเป�นร'อย
ละ 69.16 ของโครงการในยุทธศาสตร/ที่ 2 และจาํนวนงบประมาณที่ดําเนินการ  8,296,111 บาท  คิดเป�น
ร'อยละ 14.26  ของงบประมาณ 
  ยุทธศาสตร/ที่ 3  การพัฒนาด1านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร1อย  
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน  13  โครงการ  ได'ดาํเนินโครงการแล'วเสร็จ จํานวน 6  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 
66.67  ของโครงการในยุทธศาสตร/ท่ี 3  และจาํนวนงบประมาณที่ดําเนินการ 514,745 บาท  คิดเป�นร'อยละ 
0.88  ของงบประมาณ 
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  ยุทธศาสตร/ที่ 4  การพัฒนาด1านการวางแผน การส(งเสริมการลงทุนพาณิชยการท(องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ 

  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน  18  โครงการ  ได'ดาํเนินโครงการแล'วเสร็จ จํานวน 4  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 
100  ของโครงการในยุทธศาสตร/ท่ี 4 และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ 344,159  บาท  คิดเป�นร'อยละ 
0.59 ของงบประมาณ 

  ยุทธศาสตร/ที่ 5 การพัฒนาด1านบริหารจัดการการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล1อม 
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน  11  โครงการ  ได'ดาํเนินโครงการแล'วเสร็จ จํานวน  2  โครงการ   คิดเป�นร'อย
ละ 33.33 ของโครงการในยุทธศาสตร/ที่ 5 และจาํนวนงบประมาณที่ดําเนินการ  14,000  บาท  คิดเป�นร'อย
ละ 0.02 ของงบประมาณ 

  ยุทธศาสตร/ที่ 6 การพัฒนาด1านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป^ญญาท1องถิน่ 
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน 8  โครงการ  ได'ดําเนินโครงการแล'วเสร็จ จาํนวน  3  โครงการ   คิดเป�นร'อยละ 
42.86  ของโครงการในยุทธศาสตร/ท่ี 6 และจาํนวนงบประมาณที่ดําเนินการ  204,020  บาท  คิดเป�นร'อย
ละ 0.35  ของงบประมาณ 

  ยุทธศาสตร/ที่ 7 การพัฒนาด1านการบริหารจัดการที่ด ี
  เทศบาลตําบลหอคํา ได'ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว'ในแผนพัฒนาสามป% (พ.ศ.2560-2562) 
ประจําป% พ.ศ.2560  จํานวน  43  โครงการ  ได'ดาํเนินโครงการแล'วเสร็จ จํานวน  24  โครงการ   คิดเป�น
ร'อยละ 64.86  ของโครงการในยุทธศาสตร/ท่ี 7 และจาํนวนงบประมาณท่ีดําเนินการ  4,900,400  บาท  คิด
เป�นร'อยละ 8.42  ของงบประมาณ 

4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป�  2560 รอบที่ 1 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

ยุทธศาสตร/ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยู(ระหว(าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไม(ได1 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ จํานวน ร1อยละ 

1.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านโครงสร'างพ้ืนฐาน 19 52.78 14 38.89 3 8.33 - - - - 36 30.51 

2.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านสังคม และคุณภาพชีวิต 

12 69.16 1 5.26 4 21.05 2 10.53 - - 19 16.10 

3.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ

 
6 
 

66.67 1 11.11 - - 2 22.22 - - 9 7.63 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
 หน1า 29 
 

สงบเรียบร'อย 
4.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านกาวางแผน ส�งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรม            
การท�องเท่ียวกีฬา 
และนันทนาการ 

4 100 - - 
 
- 
 

 
- 
 

- - - - 4 3.39 

5.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ/
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล'อม 

2 33.33 1 16.67 2 33.33 1 16.67 - - 6 5.08 

6.  ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านศิลปะ  วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ 
ภูมิป�ญญาท'องถ่ิน 

3 42.86 - - 2 28.57 2 28.57 - - 7 5.93 

7. ยุทธศาสตร/การพัฒนา
ด'านการบริหารจัดการที่ดี 
 

24 64.86 4 10.81 8 21.62 1 2.70 - - 37 31.36 

รวม 70 59.32 21 17.80 19 16.10 8 6.78 - - 118 100 
 

จํานวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจํานวนโครงการที่ได1ปฏิบัติ ป� 2560 
 

 
 
สรุป 
             โครงการท่ีได'ดาํเนนิการแล'วเสร็จ                      70       โครงการ 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
 หน1า 30 
 

             โครงการท่ีมีในแผนพัฒนา ป% 2560                  168      โครงการ 
             คิดเป�นร'อยละ          70 x 100     =    41.67 %  
                                           168 
 1.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพื้นฐาน  จํานวนโครงการท่ีแล'วเสร็จ  จํานวน  19  
โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  52.78 จํานวนโครงการที่อยู�ระหว�างดําเนินการ  14 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 
38.89    จํานวนโครงการท่ียังไม�ได'ดําเนินการ  3  โครงการ คิดเป�นร'อยละ 8.33  จํานวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก ไม�มี จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม  ไม�มี จํานวนโครงการท้ังหมด  36  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  
30.51 

 2.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านสังคม และคุณภาพชีวิต จํานวนโครงการที่แล'วเสร็จ  จํานวน 12
โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 69.16  จํานวนโครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ  จํานวน 1 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 
5.26   จํานวนโครงการที่ยังไม�ได'ดําเนินการ  จํานวน 4 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 21.05   จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก  จํานวน 2 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 10.53 โครงการที่มีการเพิ่มเติม  ไม�มี จํานวนโครงการ
ท้ังหมด  19  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  16.10 
 

 3.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร1อย  
จํานวนโครงการท่ีแล'วเสร็จ  จํานวน  6 โครงการ คิดเป�นร'อยละ  66.67  จํานวนโครงการท่ีอยู�ระหว�าง
ดําเนินการ จํานวน 1  โครงการ คิดเป�นร'อยละ 11.11 จํานวนโครงการท่ียังไม�ได'ดําเนินการ ไม�มี จํานวน
โครงการที่มีการยกเลิก  จํานวน 2 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 22.22 จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม  ไม�มี   
จํานวนโครงการทั้งหมด  9 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  7.63 
 4.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการวางแผน การส(งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท(องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการ จํานวนโครงการท่ีแล'วเสร็จ  จาํนวน  4  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  100  จํานวนโครงการท่ี
อยู�ระหว�างดําเนินการ ไม�มี  จํานวนโครงการที่ยังไม�ได'ดําเนนิการ ไม�มี  จาํนวนโครงการที่มีการยกเลิก  ไม�มี    
จํานวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม  ไม�มี  จํานวนโครงการทั้งหมด  4  โครงการ คิดเป�นร'อยละ  3.39 
 5.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาการพัฒนาด1านการบริหารจัดการ การอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล1อม จํานวนโครงการท่ีแล'วเสร็จ  จาํนวน 2 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 33.33 จํานวนโครงการที่อยู�
ระหว�างดําเนินการ จาํนวน 1 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ 16.67 จํานวนโครงการที่ยังไม�ได'ดําเนินการ จาํนวน 2 
โครงการ คิดเป�นร'อยละ 33.33  จาํนวนโครงการที่มีการยกเลิก จํานวน 1 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 16.67 
จํานวนโครงการท่ีมีการเพิ่มเติม  ไม�มี  จํานวนโครงการทั้งหมด 6  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  5.08 
 6.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป^ญญาท1องถิน่ จํานวน
โครงการที่แล'วเสร็จ  จาํนวน  3  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  42.86  จํานวนโครงการท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการ  
ไม�มี จํานวนโครงการที่ยังไม�ได'ดําเนินการ  จาํนวน 2 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 28.57   จํานวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก  จํานวน 2 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 28.57  จาํนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ไม�มี จํานวนโครงการ
ท้ังหมด  7 โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  5.93 
 7.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการที่ดี จํานวนโครงการที่แล'วเสร็จ  จํานวน 24  
โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  64.86  จํานวนโครงการที่อยู�ระหว�างดําเนินการ จํานวน 4 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 
10.81  จํานวนโครงการที่ยังไม�ได'ดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 21.62  จํานวนโครงการท่ีมี



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
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การยกเลิก  จํานวน 1 โครงการ คิดเป�นร'อยละ 2.70  จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ไม�มี จํานวนโครงการ
ท้ังหมด  37  โครงการ  คิดเป�นร'อยละ  31.36 

 ส(วนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได1รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการทีไ่ด1รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป� 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559- มีนาคม 2560) 

 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 
เสร็จแล1ว 

อยู(ในระหว(าง
ดําเนินการ 

ยังไม(ได1
ดําเนินการ 

งบประมาณที่ได1รับ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบกิจ(ายไป (บาท) 

1. ซ�อมสร'างผิวทาง Para Cape Seal  
สายบก.3096 - บ'านโคกสะอาด - บ'าน
หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ (ช�วงที่ 1) 
กว'าง 6.00 เมตร  ยาว 3,300 เมตร 
หนา 0.04 เมตร   

 √  8,320,000 3,800,000 

2. ก�อสร'างระบบประปาหมู�บ'านแบบผิว
ดินขนาดใหญ� หมู�ท่ี 5 บ'านโนนยาง 
ตําบลหอคํา ตามแบบมาตรฐาน      
กรมทรัพยากรน้ํา  

 √  3,617,900 2,980,000 

3. ก�อสร'างระบบประปาหมู�บ'าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง หมู�ท่ี 12 บ'านสม
ประสงค/ ตําบลหอคํา ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรนํ้า 

 √  1,903,900 1,726,636 

ป^ญหาอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

 1.  งบประมาณที่บรรจุอยู�ในแผนฯ มีมากเกินกว�างบประมาณท่ีได'รับ 
 2.  งบประมาณที่มีจํากัด ทําให'ไม�เพียงพอต�อการดําเนินงาน 
 3.  โครงการเกินศักยภาพมีจํานวนมาก จึงไม�สามารถดําเนนิการได'ทั้งหมดทุกโครงการ 
 4.  แผนปฏิบัติการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให'แก�องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน ใน
การถ�ายโอนภารกิจจากหลายหน�วยงานยังขาดความเข'าใจ และการประสานงานที่ดี ทําให'เกิดความล�าช'าในการ
ปฏิบัติงาน 
 
ข1อเสนอแนะ 
 1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาลตําบลหอคํา ไปประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข'องเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการต�อไป 
 2. พัฒนาและส�งเสริมความรู'ให'กับบุคลากร เช�น การฝ�กอบรมในหลักสูตรต�างๆ อันจะเป�นประโยชน/ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหอคํา 
 3. ประชาสัมพันธ/ข'อมูลข�าวสารของเทศบาลตําบลหอคําอย�างต�อเนื่อง 
 4. จัดให'มีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซ'อมทําความเข'าใจของกระบวนการทํางานร�วมกันระหว�าง
หน�วยงานและผู'นําชุมชน  



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
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แบบที่  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร/ 
คําช้ีแจง :  แบบที่  3/1 เป�นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค/เพื่อใช'ประเมินผลการดาํเนินงานของ 
              องค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน ตามยุทธศาสตร/ที่กําหนดไว' และมีระยะเวลาในการรายงานป%ละ 2 คร้ัง      
     เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกป% 

***************************************************************************** 
ส(วนที่ 1  ข1อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค/กรปกครองส�วนท'องถ่ิน  เทศบาลตําบลหอคํา  อําเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
2.  วัน/เดือน/ป% ท่ีรายงาน รอบที่ 1 เดือน  เมษายน  2560 

ส(วนที่  2  ยุทธศาสตร/และโครงการในป� 2560 
3.  ยุทธศาสตร/และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู(ในแผน  และจํานวนโครงการที่ได1ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร/ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู(
ในแผน 

จํานวนโครงการที่ได1
ดําเนินปฏิบัติแล1วเสร็จ 

1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านโครงสร'างพื้นฐาน 40 19 
2  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านสังคม และคุณภาพชีวิต 35 12 
3  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านจัดระเบียบชุมชน สังคม     13 6 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
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    และรักษาความสงบเรียบร'อย 
4  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านการวางแผน การส�งเสริม  
   การลงทุนพาณิชยกรรม การท�องเท่ียวกีฬา  
   และนันทนาการ 

 
18 

 
4 

5  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านการบริหารจัดการ และการ  
    อนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล'อม 

11 2 

6  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  
    ประเพณี และภูมิป�ญญาท'องถ่ิน 

8 3 

7  ยุทธศาสตร/การพัฒนาระบบการจัดการที่ดี 43 24 
รวม 168 70 

สรุปยุทธศาสตร/และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู(ในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการที่ได1ปฏิบัติแล1วเสร็จ 
 1.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านโครงสร'างพื้นฐาน  จาํนวนโครงการที่ปรากฏอยู�ในแผน  40  โครงการ   
จํานวนโครงการท่ีได'ปฏิบัติ  19  โครงการ 
 2.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู�ในแผน  35 โครงการ 
จํานวนโครงการท่ีได'ปฏิบัติ  12  โครงการ 
 3.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร'อย จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู�ในแผน  13  โครงการ  จาํนวนโครงการที่ได'ปฏิบัติ  6  โครงการ 
 4.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านการวางแผน การส�งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม การท�องเที่ยวกีฬา  
   และนันทนาการ จํานวนโครงการที่ปรากฏอยู�ในแผน 18  โครงการ จาํนวนโครงการท่ีได'ปฏิบัติ  4  โครงการ 
 
 5.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านสิ่งแวดล'อมและทรัพยากรธรรมชาติ จาํนวนโครงการ  ทีป่รากฏอยู�ใน
แผน 11  โครงการ  จํานวนโครงการที่ได'ปฏิบัติ  2  โครงการ 
 6.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิป�ญญาท'องถ่ิน จํานวน
โครงการที่ปรากฏอยู�ในแผน  8  โครงการ  จาํนวนทีไ่ด'ปฏิบัติ  3  โครงการ 
 7.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด'านการบริหารการจัดการที่ดี จาํนวนโครงการที่ปรากฏอยู�ในแผน  43 
โครงการ  จาํนวนที่ได'ปฏิบัติ  24  โครงการ 
 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป� 2560 เทศบาลตําบลหอคํา 
 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
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ส(วนที่  3  ผลการดําเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต(อผลการดําเนินงานขององค/กรปกครองส(วนท1องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม(พอใจ 
1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 75.00 % 25.00 % 0.00 % 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 65.00 % 35.00 % 0.00 % 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 60.00 % 40.00 % 0.00 % 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
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5)  มีความโปร�งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 59.00 % 41.00 % 0.00 % 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหา 52.00 % 48.00 % 0.00 % 
8)  การแก'ไขป�ญหา และการตอบสนองความต'องการของประชาชน 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
9)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 

ภาพรวม 61.00 % 39.00 % 0.00 % 
 
 
 
5.  ผลการดําเนินงานในแต(ละยุทธศาสตร/ 
ยุทธศาสตร/ที่  1  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
           1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.70 
5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 8.40 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

8.70 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 
ภาพรวม 8.64 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  2  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการส(งเสริมคุณภาพชีวิต 
              1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.40 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.30 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
 หน1า 36 
 

5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.45 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

7.50 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 7.60 
ภาพรวม 7.72 

 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  3  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการจัดระเบยีบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร1อย 
         1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.80 
5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.20 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

9.10 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 
ภาพรวม 9.13 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  4  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการวางแผน การส(งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท(องเที่ยว
กีฬา และนันทนาการ 
            1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 



  รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลหอคํา ประจําป�งบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน เมษายน 2560 (ระหว(างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม 2560)         งานวิเคราะห/นโยบายและแผน   
 หน1า 37 
 

4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.90 
5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.30 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 7.85 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

8.00 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
ภาพรวม 8.49 

 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  5  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
              1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.90 
5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.05 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

9.20 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 
ภาพรวม 8.96 

 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  6  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป^ญญาท1องถิ่น 
              1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.90 
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5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.05 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

8.90 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 
ภาพรวม 8.94 

 
 
 
ยุทธศาสตร/ที่  7  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการ 
                1) ความพึงพอใจของผู'เก่ียวข'อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนมีส�วนร�วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2)  มีการประชาสัมพันธ/ให'ประชาชนรับรู'ข'อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการดําเนนิงานของโครงการ/กิจกรรม ต�อสาธารณะ 8.80 
5)  มีการเปkดโอกาสให'ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6)  การดําเนินงานเป�นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.20 
7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู�การแก'ไขป�ญหาของประชาชนใน
ท'องถ่ิน 

9.10 

8)  ประโยชน/ท่ีประชาชนได'รบัจากการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 
ภาพรวม 9.13 

 
 
 

ภาคผนวก 
 

1. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการท่ี
ยังไม(ได1

ดําเนินการ 

โครงการท่ี
ยกเลิก 

1 โครงการก�อสร'างก�อสร'างขยายถนน คสล.  
เส'นบ'านโคกสะอาด หมู�ท่ี 4- บ'านเจริญรัตน/  
หมู�ที่ 14  

492,000 √    
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2 โครงการก�อสร'างถนน คสล.เส'นบ'านหนองบัว
ทอง –บ'านไทยเจริญ หมู�ที่7 บ'านหนองบัวทอง   

140,000 √    

3 
 

โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปประปา  
สะง'อ หมู�ที่ 2  

258,000 √    

4 โครงการก�อสร'างถนน คสล.เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านไทยเจริญ หมู�ท่ี 11  

156,000 √    

5 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านหนองเข็ง หมู�ที่ 3 

94,000  √   

6 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านสะง'อ หมู�ที่ 2 

108,000 √    

7 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุ      
วัดปhาเทพวิมุติ หมู�ที่ 1 บ'านหอคํา  

100,000 √    

8 โครงการก�อสร'างถนน คสล.ภายในหมู�บ'าน 
ซอยหน'าบ'านผู'ใหญ�บ'าน หมู�ที่ 9 บ'านนาโซ� 

106,000 √    

9 โครงการก�อสร'างถนน คสล.ภายในหมู�บ'าน   
หมู�ที่ 13 บ'านหอคําเหนือ 

112,000 √    

10 โครงการก�อสร'างถนน คสล. ภายในหมู�บ'าน  
หมู�ที่ 8 บ'านหนองแสง 

32,000  √   

11 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปบ�อขยะ  
หมู�ที่ 9 บ'านนาโซ� 

595,000   √  

12 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปฝายน้าํล'น 
หมู�ที่ 5 บ'านโนนยาง 

175,000  √   

13 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านเจริญรัตน/ หมู�ที่ 14  

20,000  √   

14 โครงการก�อสร'างถนน คสล.เส'นไปเมรุปhาช'าบ'า
นาโซ� หมู�ท่ี 9 

78,000 √    

 
1. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

15 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านโนนยาง หมู�ท่ี 5   

48,000  √   

16 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า 
บ'านม�วงมีชัย หมู�ท่ี 6 

76,000 √    

17 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า 139,000  √   
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1. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านโครงสร1างพ้ืนฐาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

30 โครงการขยายเขตประปาสู�พืน้ท่ีทาง
การเกษตร หมู�ที่ 3 บ'านหนองเข็ง 

128,000  √   

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู�พื้นที่การเกษตร 
หมู�ที่ 8 บ'านหนองแสง 

50,000 √    

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู�พื้นที่ทาง 78,000 √    

บ'านวังด�าน หมู�ที่ 10  
18 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า 

บ'านสมประสงค/ หมู�ที่ 12 
42,000  √   

19 โครงการก�อสร'างถนน คสล. เส'นไปเมรุปhาช'า
บ'านหนองบัวทอง หมู�ท่ี 7 

160,000 √    

20 โครงการก�อสร'างถนน คสล.เส'นไปห'วยกุลา 
หมู�ที่ 4 บ'านโคกสะอาด  

100,000  √   

21 โครงการก�อสร'างฝายน้าํล'นหนองกุดเปhง หมู�ท่ี 
1 บ'านหอคํา 

323,000   √  

22 โครงการก�อสร'างรางระบายน้าํ คสล. หน'า
เทศบาลตําบลหอคํา 

150,000 √    

23 โครงการก�อสร'างรางระบายน้าํภายในหมู�บ'าน 
พร'อมฝาปkด หมู�ท่ี 6 บ'านม�วงมีชัย 

159,000 √    

24 โครงการก�อสร'างรางระบายน้าํภายในหมู�บ'าน 
พร'อมฝาปkด ซอยหน'าบ'านผู'ใหญ�บ'าน หมู�ที่ 
12 บ'านสมประสงค/ 

71,000 √    

25 โครงการก�อสร'างรางระบายน้าํภายในหมู�บ'าน 
พร'อมฝาปkด หมู�ท่ี 14 บ'านเจริญรัตน/ 

190,000 √    

26 โครงการก�อสร'างรางระบายน้าํภายในหมู�บ'าน 
พร'อมฝาปkดต�อโครงการเดิม หมู�ที่ 11  
บ'านไทยเจริญ 

134,000 √    

27 โครงการก�อสร'างลาน คสล. ข'างหอประชุม
เทศบาลตําบลหอคํา 

110,000   √  

28 โครงการขยายเขตประปา สายนาเหนือและ
สายหนองตากแดด หมู�ท่ี 2 บ'านสะง'อ 

171,000  √   

29 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู�บ'าน    
หมู�ที่ 13 บ'านหอคําเหนือ 

50,000  √   
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การเกษตร หมู�ที่ 10 บ'านวังด�าน 
33 โครงการก�อสร'างและปรับปรุงอาคารใหม�    

ห'องสภาฯ ห'องกู'ชีพและห'องคลัง 
480,000  √   

34 ค�าขยายเขตประปาหมู�บ'านภายในตําบลหอคํา 150,000 √    
35 อุดหนุนค�าขยายเขตไฟฟCาและเดินสายพาดดับ

ไฟฟCาส�องสว�าง ให'การไฟฟCาส�วนภูมิภาค
จังหวัดบึงกาฬ (PEA) 

1,058,000  √   

36 ค�าซ�อมแซมสถานีสูบน้ําด'วยไฟฟCา หมู�ที่ 2  
บ'านสะง'อ 

250,000  √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 โครงการอุดหนุนกลุ�มอาชีพต�างๆ 72,000   √  
2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000   √  
3 โครงการส�งเสริมและสนับสนนุการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู'สูงอายุ, ผู'พิการ 
50,000    √ 

4 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข/ผู'ประสบภัยให' 30,000   √  
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กาชาด จังหวัดบึงกาฬ 
5 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ/ประจําหมู�บ'าน 35,000 √    
6 โครงการก�อสร'างอาคารเรียนศูนย/พัฒนาเด็ก

เล็กตําบลหอคํา 
700,000   √  

7 โครงการสนับสนุนค�าใช'จ�ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค�าอาหารกลางวนัของศูนย/
พัฒนาเด็กเล็ก) 

828,800 √    

8 ค�าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และศูนย/พัฒนาเด็กเล็ก  

1,570,460 √    

9 อุดหนุนค�าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จาํนวน 613 คน 

2,452,000 √    

10 โครงการอุดหนุนกิจกรรมให'โรงเรียนในเขต
ตําบลหอคํา จํานวน 6 โรงเรียน 

195,000  √   

11 โครงการปCองกันไข'เลือดออก 200,000 √    
12 โครงการปCองกันโรคพิษสุนัขบ'า 50,000 √    
13 อุดหนุนโครงการกิจกรรมอาสาสาธารณสุข

มูลฐานทุกหมู�บ'าน 
105,000   √  

14 โครงการสร'างหลักประกันรายได'แก�ผู'สูงอายุ 7,386,000 √    
15 โครงการสนับสนุนการเสริมสร'างสวัสดิการ

ทางสังคมแก�คนพิการและทุพพลภาพ 
1,632,000 √    

16 โครงการสงเคราะห/ผู'ปhวยโรคเอดส/  
ตําบลหอคํา 

30,000 √    

17 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
หอคํา (สปสช.) 

170,000 √    

18 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล 20,000 √    
19 ทุนการศึกษาสาํหรับครูผู'ดูแลเด็กและผู'ดูแล

เด็ก 
90,000 √    

3.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร1อย 
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 โครงการตั้งจุดตรวจและอํานวยความสะดวก
ช�วงเทศกาล 

30,000 √    

2 โครงการช�วยเหลือผู'ประสบภัย 100,000    √ 
3 โครงการสัมมนาวิชาการและพิธีชุมนุม 

สวนสนาม เนื่องในวันคล'ายวนัสถาปนา 
45,000 √    
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อาสาสมัครปCองกันภัยฝhายพลเรือน ป% 60 
4 จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ/ดับเพลิง 60,000  √   
5 โครงการปCองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ป% 2560 
52,500 √    

6 ค�าจัดซ้ือกระจกโค'งบริเวณตามแยกและจุด
เสี่ยงพร'อมติดตั้ง 

100,000 √    

7 ค�าจัดซ้ือเครื่องรับส�งวิทยุ ระบบVHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต/ 

48,000 √    

8 โครงการฝ�กอบรมปCองกันภัยภายในหมู�บ'าน 30,000 √    
9 โครงการฝ�กทบทวนอาสาสมัครปCองกันภัย

ฝhายพลเรือนตําบลหอคํา 
40,000    √ 

 
 
4.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการวางแผน การส(งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท(องเที่ยวกีฬาและ       
     นันทนาการ 
 

ลําดับ
ท่ี 

 รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 โครงการแข�งขันกีฬาตําบลหอคํา 200,000 √    
2 โครงการกีฬาท'องถ่ินสัมพันธ/ต'านยาเสพติด 50,000 √    
3 โครงการกีฬางานวันเทศบาลสัมพันธ/ต'าน 

ยาเสพติด ประจาํป% 2560 
50,000 √    

4 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจาํป%
งบประมาณ 2560 

70,000 √    

 
 
5.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 
 

ลําดับ 
ท่ี 

 รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 โครงการบํารุงรักษาปhาสิ่งแวดล'อม 20,000    √ 
2 ค�าฝ�งกลบบ�อขยะ 50,000 √    
3 ค�าวัสดุยาเคมี ยาฆ�าแมลง ยาฆ�าหญ'า 

เทศบาลตําบลหอคํา 
10,000   √  

4 โครงการคัดแยกขยะ 50,000 √    
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5 โครงการป�กเขตที่สาธารณะ 100,000  √   
6 โครงการฝ�กอบรมการผลิตแก�สชีวภาพใน

ครัวเรือน 
70,000   √  

 
 
 
6.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป^ญญาท1องถ่ิน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 อุดหนุนโครงการงานประเพณแีละกิจกรรม
ทางศาสนา 

96,000 √    

2 โครงการส�งเสริมประเพณีสงกรานต/ 150,000 √    
3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 120,000    √ 
4 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 120,000   √  
5 โครงการแข�งเรือยาวประเพณีตําบลหอคํา 

ชิงถ'วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

900,000   √  

6 โครงการแข�งเรือประเพณีบ'านหนองเข็ง 20,000 √    
7 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต/

ให'ปกครองอําเภอเมืองบึงกาฬ 
15,000    √ 

 
 
 
 
 
7.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการที่ด ี
 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม( 

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

1 โครงการจัดประชุมประชาคมตําบล 75,000 √    
2 โครงการออกเก็บภาษีเคล่ือนที่ 10,000 √    
3 โครงการรวมพลังปกปCองสถาบันสําคัญ

ของชาติ 
15,000    √ 

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 110,000 √    
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 พระบาทสมเด็จพระเจ'าอยู�หัวและ 
พระบรมวงศานุวงศ/ 

 

5 อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย/รวมข'อมูล
ข�าวสารการจัดซ้ือจัดจ'างขององค/การ
บริหารส�วนตําบลระดับอําเภอ ให'แก�  
อบต. โนนสมบูรณ/ 

15,000 √ 
 

   

6 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีของเทศบาล
ตําบลหอคํา 

300,000   √  

7 โครงการฝ�กอบรมโปรแกรมระบบประปา 10,000 √    
8 ค�าวัสดุใช'ในกิจการประปา 500,000 √    
9 ค�าซ�อมแซมระบบประปา 150,000 √    

10 ค�าวัสดุประปา 300,000 √    
11 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� 30,000 √    
12 ค�าวัสดุสาํนักงาน 288,000 √    
13 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร/ 125,000 √    
14 ค�าวัสดุงานบ'านงานครัว 145,000 √    
15 ค�าวัสดุยานพาหนะ 340,000 √    
16 ค�าวัสดุก�อสร'าง 250,000 √    
17 ค�าวัสดุงานช�าง 150,000 √    
18 ค�าจัดซ้ือหินคลุก ( จํานวน 14 หมู�บ'าน) 600,000 √    
19 ค�าจัดซ้ือตู'เก็บเอกสาร จํานวน 8 หลัง 36,000 √    
20 ค�าจัดซ้ือมิเตอร/นํ้า 50,000 √    
21 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร/แบบตั้งโต�ะ 

จํานวน 2 เคร่ือง 
32,000  √   

22 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ/แบบฉีดหมึก 4,300  √   
  
7.  ยุทธศาสตร/การพัฒนาด1านการบริหารจัดการที่ด ี
 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ ต้ังไว1 
 

โครงการ 
ท่ีดําเนิน 
การแล1ว 

โครงการ 
ท่ีอยู(ระหว(าง
ดําเนินการ 

โครงการ 
ท่ียังไม(

ดําเนินการ 

โครงการ
ท่ียกเลิก 

23 ค�าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ จํานวน 1 คัน 

787,000   √  

24 จัดซ้ือตู'ลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด 20,000 √    
25 จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน  

6 ล'อ จํานวน 1 คัน 
1,980,000   √  
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26 จัดซ้ือเครื่องสกัดคอนกรีต  30,000   √  
27 จัดซ้ือบุ'งก้ีรถตักหน'าขุดหลัง 50,000   √  
28 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,000,000 √    
29 ค�าวัสดุไฟฟCา 400,000 √    
30 ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมทรัพย/สิน 313,000 √    
31 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภัุณฑ/ 280,000   √  
32 ค�าจัดซ้ือถังขยะ 100,000   √  
33 ค�าจัดซ้ือไมค/ประชุมตั้งโต�ะ 63,900 √    
34 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองชาร/ตแบตเตอร่ี 5,500   √  
35 จัดซ้ือเครื่องเชื่อมไฟฟCา 15,000 √    
36 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพ�นหมอกควัน  

จํานวน 2 เคร่ือง 
118,000  √   

37 ค�าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร/โน�คบุ�ค 
จํานวน 1 เคร่ือง 

16,000  √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


