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บทท่ี 1 
 

 
  
 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลต าบลหอค า ในฐานะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดแผนติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างาน
ของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่
จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญใน
การตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” 
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ด าเนินงาน 
 
 

 
     
   การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งก าหนดไว้ใน
แผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งท าให้เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินการแก้ไข 
      การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพ่ือ
ประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน หรืออาจ
แสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 
     การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผล การ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทาง
ที่ผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 

บทน า 
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       2.1 เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
       2.2 เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
       2.3 เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลหอค า และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึน้ 
       2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีต่อไป 
 
 
 
 

 3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงาน
ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

 3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
  3.2.1 การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน

การด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มี
การประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินในภาพรวม
ของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการนั้นๆ ต่อไป 

  3.2.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณ
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมาณ 2560 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหาร
เทศบาลต าบลหอค าต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหอค า ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหอค า โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตลุาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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 (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
  พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านการวางแผนเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่
เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
   7)  ด้านการบริหารจัดการ 
    เพ่ิมศักยภาพในการบริหารกิจการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหอค า ให้มีความ
โปร่งใส และเป็นธรรม 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
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(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ

พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

4.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้น
มีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็น
การระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท า
ได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหอค า  
-ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปี
ที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

5. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  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  อันได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบ
รายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  

  
(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก ่ 

  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
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 5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  ดังนี้   

6.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

       หอค าในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของเทศบาล 
               ต าบลหอค า (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

6.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

 

http://www.dla.go.th/
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๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 
 
 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้
ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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 ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่ง
เดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อ
มีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใคร
ออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน
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พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่ง
มีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุก
ซ่อนหรือคา้ยาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
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พนักงานจ้าง) ทั้งนี ้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมา
เป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกัน
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี 
และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการ
รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ 

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หนองคาย หนองบัวล าภู เลย อุดรธานีและ
บึงกาฬ ) ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕61 ได้จักท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง 5  
จังหวัด ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 

๒)  ส่งเสริมคามร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 
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๓)  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในด้านการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

๔)  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้     
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  
      ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการลงทุน อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 
  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดบึงกาฬ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖4)  
 วิสัยทัศน์   
  “สังคมม่ันคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
        1. มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตทาง

การเกษตร และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
        2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
        3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน 
        4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง 
        5. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
        6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
        7. เตรียมยกระดับพื้นที่เป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        8. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณา
การทุกภาคส่วน  
        9. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
    วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
  “เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสาธารณะ ภายใตห้ลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของ    
ประชาชนอย่างยั่งยืน”  
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     ยุทธศาสตร ์: ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
แผนการพัฒนาระยะ  3 ปี (2560-2562)   

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission) 
“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมงามตา ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

1.2  พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการ  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. พัฒนาสนับสนุนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

 
1.3  จุดมุ่งหมาย (Goals) 

1. การคมนาคมสะดวกสบายและสาธารณูปโภคต่างๆ ได้มาตรฐานเพียงพอ 
2. ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนสร้างตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและ

คุณค่าวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชนและทุกหน่วยงานแบบบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
        เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลต าบลหอค าให้มีความสะดวก และมี
มาตรฐาน  ทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการคมนาคม
ขนส่ง  ด้านความสงบสุขเรียบร้อย  ของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
 1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  อาคาร  รั้ว 
 2.  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
 3.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า  สะพาน  และทางเท้า 
 2.  จ านวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 3.  จ านวนสถิติอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทางคมนาคมลดลง 
 4.  จ านวนครัวเรือนในพ้ืนที่ มีน้ าประปาที่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
 5.  จ านวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ าสาธารณะ  และปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค, เลี้ยงสัตว์  
และท าการเกษตร 
 6.  จ านวนที่มีพ้ืนที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคมมีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ 
 7.  จ านวนครัวเรือนที่มีการขยายเขตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน / ท าการเกษตร ทั่วถึง 
 8.  การคมนาคมของประชาชนสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 
 9.  จ านวนครัวเรือนที่มีคู่สายโทรศัพท์ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับย่อย เช่น บุคคล  ครอบครัว  และระดับกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น  ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีรายได้
เสริม  เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือการค้าในรูปของสหกรณ์หรือตลาด เพ่ือสนับสนุน และผลักดันยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้านหรือชุมชน  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  อุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส  
 3.  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน แสะส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชน ได้
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
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  ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
 2. ร้อยละของประชากรที่ได้รับการบริการด้านสวัสดิการสังคม 
 3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 
 4. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 5. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้แก่บุคลากร ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
สนับสนุนความร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและสิ่งเสพติดในการ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และ
สถานที่ท างานอย่างเป็นระบบ 
   แนวทางการพัฒนา 
 1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  ชุมชน สังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2.  ร้อยละ ของหมู่บ้าน เข้มแข็งและเอาชนะยาเสพติด  
 3.  จ านวนสถิติในการจับกุมในเรื่องยาเสพติดในต าบลลดลง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
  กีฬา และนันทนาการ   
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 พัฒนาการวางแผน การลงทุน การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการมีศักยภาพมากขึ้น จ านวนที่เพ่ิมขึ้น
ของการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การส่งเสริมการเกษตร  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 2.  การพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว  
 3. การพัฒนางานด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  ประชาชน น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
 2.  ร้อยละของความพึงพอใจในการใช้บริการการท่องเที่ยว  
 3.  จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
 4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ            
   และสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายในการพัฒนา  
เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายและเสื่อมโทรม  และป้องกันการท าลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะถูกท าลายในอนาคต และลดการเกิดปัญหาในด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นภายใน
อนาคต 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 2.  การก าจัดขยะ 

3.  ปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์ และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

 1.  จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตส านึก 
 2.  จ านวนครัวเรือนที่ให้ความร่วมมือในการก าจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย 
 3.  จ านวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคท่ีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบัญญัติต าบล 
 4.  ปริมาณขยะเฉลี่ยในพ้ืนที่  ลดลง 
 5.  จ านวนพื้นที่ท่ีมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 เพ่ือส่งเสริมและสืบทอดด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้
ลูกหลานได้สืบสานวัฒนธรรมต่อไป 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาด้านส่งเสริมการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี  
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ิมขึ้น 
 2.  จ านวนประชากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารกิจการตามภารกิจด้านต่างๆ  ของเทศบาลต าบลหอค า  ให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ   ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล
ต าบลหอค า  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  บริหารการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 2.  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
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  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคมเพ่ิมมากข้ึน 
 2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพในการให้บริการแก่ประชาชนเพ่ิมข้ึน 
 3.  ประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร เพิ่มมากข้ึน 
 4.  เทศบาลต าบลหอค ามีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 5.  จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานมีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลต าบลหอค า 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 ด้านถนน   
   1. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหรือเชื่อมระหว่างต าบลสู่ต าบล 
   2. ก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
   3. ก่อสร้างถนน คสล. ในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
    1.2 ดา้นน้ าอุปโภคบรโิภค 
   1. ปรับปรุงแหล่งน้ า เช่น ขุดลอกแหล่งน้ าและท าฝายกั้นน้ าธรรมชาติ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
   2. ปรับปรุงคลองส่งน้ าที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสามารถใช้น้ าปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตามความ
เหมาะสม 
  3. ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหอค า  ได้มีน้ าที่สะอาดในการ
อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
   1.3 ด้านไฟฟ้า 
  1. จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
  2. ส่งเสริมให้มีการขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านและขยายไฟฟ้าสู่พื้นที่การเกษตรทุกหมู่บ้าน 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 
 1. สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยาวชน  โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษาดูงาน จัดวิทยากรมาให้ความรู้ เพื่อให้กลุ่มต่างๆ ได้น าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ 
 2. สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง 
 3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิการชุมชนต าบลหอค า 
 
3) การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์ 
 1. ร่วมกับชุมชนรักษาที่ส่าธารณะประโยชน์ 
 2. ส่งเสริมให้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับราษฎรและที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
    3.2 ด้านการพักผ่อน 
 1. จัดให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 2. จัดให้มีสวนสุขภาพในแต่ละหมู่บ้านตามความเหมาะสม 
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4) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 
 1. จัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ป่วยเอดส์ ตามความเหมาะสม 
 2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
    4.2 ด้านเยาวชน 
 1. สนับสนุนให้มีลานกีฬาหรือสนามกีฬาและศูนย์กีฬาต าบลเพื่อการออกก าลังกายของเยาวชน และจัด
ให้มีการแข่งขันกีฬาประจ าปีของต าบลหอค า 
     4.3  ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามจารีตประเพณีในเขตต าบลหอค า 
    4.4  ด้านการศึกษา 
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นก าลังของ
ชาติต่อไป และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหอค า 
 3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เขาได้เป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมต่อไป 
    4.5  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งระดับหมู่บ้าน ต าบล เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบลและงานอื่นๆ 
 2. รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลหอค า และเสนอแนะปัญหาหรือ 
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
5) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย 
 1. จัดให้มีการป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่างๆ 
 2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 3. จัดให้มีฌาปนสถานที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการออกกก าลังกายและต่อต้านยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
 5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพ่ือบริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
6) การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลต าบลหอค า 
 1. การบริหารงานในเทศบาลต าบลหอค าจะยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. จะเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลหอค าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรในเทศบาลต าบลหอค า บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้ม
แจ่มใส เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการเกิดความประทับใจเพราะประชาชน คือ นายของเรา 
 4. ส่งเสริมให้สมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลต าบลหอค า มีการเรียนรู้ การฝึกอบรม และ
การศึกษาดูงานเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 5. สร้างที่ท าการเทศบาลและขยายองค์กรเพ่ือรองรับการบริการประชาชนสู่ประชาคมอาเซียน 
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7) การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)   ต ารวจบ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ประสานหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ สู่ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหอค า 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

********************************************************************** 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
       พัฒนาท้องถิ่น  

 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภาพของท้องถิ่น  

 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด  

 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท ากลุ่มบัญชีโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทกุๆ ปี ภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคม 

************************************************************************* 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 2.  รายงานผลการด าเนินงาน  รอบท่ี 2   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3 ปี 
ยุทธศาสตร์ ปีท่ี  1  2560 ปีท่ี  2  2561 ปีท่ี  3  2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
40 

 
20,050,000 30 23,350,000 28 21,850,000 98 65,250,000 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
งานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

35 21,453,500 41 20,243,500 38 20,123,500 114 61,820,500 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

13 2,285,000 8 604,000 7 604,000 28 3,497,000 

4. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยการ
ท่องเที่ยวกีฬา
และนนัทนาการ 

 
 
 

18 

 
 
 

4,430,000 

 
 
 

18 

 
 
 

3,530,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,280,000 

 
 
 

43 

 
 
 

9,240,000 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน 
การบริหาร
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 1,290,000 8 870,000 4 470,000 23 2,630,000 
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ยุทธศาสตร์ ปีที่  1  2560 ปีที่  2  2561 ที่  3  2562 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

6. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

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

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดี  

43 18,238,500 17 17,150,000 13 14,780,000 73 50,660,000 

รวม 168 70,238,500 129 67,737,500 104 61,097,500 401 199,073,500 

 
 

แผนภูมิแสดงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลต าบลหอค า 
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แผนภูมิงบประมาณแสดงงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลต าบลหอค า 

 

 
 

 
 3.1  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ไปปฏิบัติใน 
        เชิงปริมาณ 
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะโครงการที่
ปรากฏใน ปี พ.ศ.2560 นั้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  พ.ศ. 2560 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 (1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏใน  ปี พ.ศ.2560  มีจ านวนทั้งสิ้น  168  โครงการ 
 (2) โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560  มีจ านวนทั้งสิ้น  118
โครงการ เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ.2560 ถึง 
พ.ศ.2562  เฉพาะโครงการที่ปรากฏใน  ปี พ.ศ.2560  คิดเป็นร้อยละ 70.24 
 (3) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า  พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562  เฉพาะ
โครงการที่ปรากฏในปี พ.ศ.2560  ที่ไม่ได้ด าเนินการในปี พ.ศ.2560  มีจ านวนทั้งสิ้น 50 โครงการ คิดเป็น     
ร้อยละ 29.76 

 3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลหอค า พ.ศ.2560 ถึง พ.ศ.2562 ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 
 การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชนถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมาณ 
2560 นี้ ทางเทศบาลต าบลหอค าได้ด าเนินการโครงการต่างๆ ตามแผนพัฒนาและเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยได้ด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน จนท าให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้   
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน 40 โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 34  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 85.00 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  5,738,000  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 9.86  ของงบประมาณ 
   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน 35  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 16  โครงการ  คิดเป็นร้อย
ละ 45.71 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  14,791,260 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 25.43  ของงบประมาณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน  13  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
53.85  ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3  และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 365,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
0.63  ของงบประมาณ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยการท่องเที่ยว
กีฬาและนันทนาการ 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน  18  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน 4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
22.22  ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ 370,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
0.64 ของงบประมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน  11  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  3  โครงการ   คิดเป็นร้อย
ละ 27.27 ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  120,000  บาท  คดิเป็น
ร้อยละ 0.21 ของงบประมาณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน 8  โครงการ  ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  5  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 
62.50  ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  1,286,000  บาท  คิดเปน็
ร้อยละ 2.21  ของงบประมาณ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  เทศบาลต าบลหอค า ได้ตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ประจ าปี พ.ศ.2560  จ านวน  43  โครงการ  ไดด้ าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  32  โครงการ   คิดเป็น
ร้อยละ 74.42  ของโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 7 และจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการ  5,876,200  บาท  คิด
เป็นร้อยละ 10.10  ของงบประมาณ 

4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2560 รอบท่ี 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม 2560) 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 34 94.44 1 2.78 1 2.78 - - - - 36 30.51 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสงัคม และคุณภาพชีวิต 

16 84.21 1 5.26 1 5.26 1 5.26 - - 19 16.10 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 
7 
 

77.78 - - - - 2 22.22 - - 9 7.63 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านกาวางแผน สง่เสริมการ
ลงทุนพาณชิยกรรม            
การท่องเที่ยวกีฬา 
และนนัทนาการ 

4 100 - - 
 
- 
 

 
- 
 

- - - - 4 3.39 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 50.00 - - 3 50.00 
 
- 
 

 
- 
 

- - 6 5.08 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปะ  วฒันธรรม 
จารตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 71.43 - - - - 2 28.57 - - 7 5.93 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

32 86.49 - - 4 10.81 1 2.70 - - 37 31.36 

รวม 101 85.59 2 1.69 9 7.63 6 5.08 - - 118 100 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ปรากฏในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง ปี 2560 
 

 
 

 
สรุป 
             โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ                    101       โครงการ 
             โครงการที่มีในแผนพัฒนา ปี 2560                  168      โครงการ 
                            คิดเป็นร้อยละ          101 x 100     =    60.12 %  
                                                           168 
 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน  34  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  94.44 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78    
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.78  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี 
จ านวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม  ไมม่ี จ านวนโครงการทั้งหมด  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  30.51 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน 16
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 84.21  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
5.26   จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.26   จ านวนโครงการที่มี
การยกเลิก  จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 5.26 โครงการที่มีการเพ่ิมเติม  ไม่มี จ านวนโครงการทั้งหมด  
19  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  16.10 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน  7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 77.78  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  ไม่มี จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  จ านวน 2 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 จ านวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม  ไม่มี   จ านวนโครงการทั้งหมด  9 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  7.63 
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 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการ จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  100  จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ไม่มี  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  ไม่มี    
จ านวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม  ไม่มี  จ านวนโครงการทั้งหมด  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  3.39 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ านวนโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ ไม่มี  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00  
จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก ไม่มี จ านวนโครงการทีม่ีการเพิ่มเติม  ไมม่ี  จ านวนโครงการทั้งหมด 6  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  5.08 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน
โครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  71.43  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
ไม่มี จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  ไม่ม ี  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 28.57  จ านวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม ไม่มี จ านวนโครงการทั้งหมด  7 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
5.93 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จ  จ านวน 32  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  86.49  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 10.81  
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81  จ านวนโครงการที่มีการยกเลิก  
จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70  จ านวนโครงการที่มีการเพ่ิมเติม ไม่มี จ านวนโครงการทั้งหมด  37  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  31.36 

 

 แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการและไม่ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
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 ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559- กันยายน 2560) 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป (บาท) 

1. ซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal  
สายบก.3096 - บ้านโคกสะอาด - บ้าน
หนองเข็ง อ.เมืองบึงกาฬ (ช่วงที่ 1) 
กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 3,300 เมตร 
หนา 0.04 เมตร   

√   8,320,000 3,800,000 

2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 
ต าบลหอค า ตามแบบมาตรฐาน      
กรมทรัพยากรน้ า  

 √  3,617,900 2,980,000 

3. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านสม
ประสงค์ ต าบลหอค า ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้ า 

 √  1,903,900 1,726,636 

รวม    13,841,800 8,506,636 

 

6. โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2560 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป   (บาท) 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ฝาปิด บ้านหอค า หมู่ที่ 1 ตามแบบ
เทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 400,000  

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7  
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 150,000  

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2  ตามแบบ
เทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 200,000  

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านหอค าเหนือ หมู่ที่ 13     
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 150,000  
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 1.  งบประมาณท่ีบรรจุอยู่ในแผนฯ มีมากเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับ 
 2.  งบประมาณท่ีมีจ ากัด ท าให้ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
 3.  โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
 4.  แผนปฏิบัติการก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การถ่ายโอนภารกิจจากหลายหน่วยงานยังขาดความเข้าใจ และการประสานงานที่ดี ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป   (บาท) 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11     
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 100,000  

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านสมประสงค์ (หน้าศาลา
ประชาคม) หมู่ที่ 12  ตามแบบเทศบาล
ต าบลหอค าก าหนด 

  √ 250,000  

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่
ทางการเกษตร บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 3  
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 250,000  

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เส้นไป
ห้วยกุลา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4             
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 250,000  

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด บ้านเจริญรัตน์  หมู่ที่ 14             
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 250,000  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองบัวทอง    
หมู่ที่ 7 – บ้านโนนยาง  หมู่ที่ 5             
ตามแบบเทศบาลต าบลหอค าก าหนด 

  √ 1,500,000  

11. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.และ
วางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3 หมู่ที่ 
4 บ้านโคกสะอาด และหมู่ที่ 14 บ้าน
เจริญรัตน์ ตามแบบเทศบาลต าบลหอค า
ก าหนด 

  √ 500,000  

รวม    4,000,000  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลต าบลหอค า ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลหอค า 
 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลหอค าอย่างต่อเนื่อง 
 4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานและผู้น าชุมชน 
 5. อยากให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ออกไปดูพ้ืนที่จริงที่ด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือดูว่าโครงการได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่  
 6. การท าหนังสือแจ้งประชาคมหมู่บ้านที่เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ควรแจ้งประชาคมให้ทราบ
ก่อนล่วงหน้า ก่อนที่ผู้รับเหมาจะลงงานก่อสร้างและหลังด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการมีความ
โปร่งใสมากข้ึน   
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แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง      
     เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของทุกปี 

***************************************************************************** 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน รอบท่ี 2 เดือน  ตุลาคม  2560 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2560 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินปฏิบัติแล้วเสร็จ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 40 34 
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 35 16 
3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม     
    และรักษาความสงบเรียบร้อย 

13 7 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม  
   การลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวกีฬา  
   และนันทนาการ 

 
18 

 
4 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการ   
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 3 

6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  
    ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 5 

7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการที่ดี 43 32 
รวม 168 101 

 

สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  40  โครงการ   
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  34  โครงการ 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  35 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  16  โครงการ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน  13  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  7  โครงการ 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวกีฬา  
   และนันทนาการ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน 18  โครงการ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  4  โครงการ 
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 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนโครงการ  ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 11  โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  3  โครงการ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  8  โครงการ  จ านวนที่ได้ปฏิบัติ  5  โครงการ 
 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  43 
โครงการ  จ านวนที่ได้ปฏิบัติ  32 โครงการ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 เทศบาลต าบลหอค า 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 75.00 % 25.00 % 0.00 % 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 65.00 % 35.00 % 0.00 % 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 60.00 % 40.00 % 0.00 % 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 59.00 % 41.00 % 0.00 % 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 52.00 % 48.00 % 0.00 % 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 

ภาพรวม 61.00 % 39.00 % 0.00 % 
 
 
 
5.  ผลการด าเนินงานในแตล่ะยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.35 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.80 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.70 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.05 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.70 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 
ภาพรวม 8.64 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.50 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 6.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.30 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.45 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

7.50 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.60 
ภาพรวม 7.72 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.80 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9.10 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 
ภาพรวม 9.13 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว
กีฬา และนันทนาการ 
            1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.15 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.90 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.30 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.85 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.00 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
ภาพรวม 8.49 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 9.05 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.85 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.90 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9.20 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.90 
ภาพรวม 8.96 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.05 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.90 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.70 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.05 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8.90 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.20 
ภาพรวม 8.94 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.20 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม 8.90 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.30 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.80 
5)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.40 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.20 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

9.10 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.10 
ภาพรวม 9.13 
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ภาคผนวก 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1 โครงการก่อสร้างก่อสร้างขยายถนน คสล.  
เส้นบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4- บ้านเจริญรัตน์  
หมู่ที่ 14  

492,000 √    

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนองบัว
ทอง –บ้านไทยเจริญ หมู่ที่7 บ้านหนองบัวทอง   

140,000 √    

3 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปประปา  
สะง้อ หมู่ที่ 2  

258,000 √    

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11  

156,000 √    

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 3 

94,000 √    

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 

108,000 √    

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุ      
วัดป่าเทพวิมุติ หมู่ที่ 1 บ้านหอค า  

100,000 √    

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 

106,000 √    

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ 

112,000 √    

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที ่8 บ้านหนองแสง 

32,000 √    

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปบ่อขยะ  
หมู่ที่ 9 บ้านนาโซ่ 

595,000  √   

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนยาง 

175,000 √    

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านเจริญรัตน์ หมู่ที่ 14  

20,000 √    

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปเมรุป่าช้าบ้า
นาโซ่ หมู่ที่ 9 

78,000 √    
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านโนนยาง หมู่ที่ 5   

48,000 √    

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า 
บ้านม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 

76,000 √    

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า 
บ้านวังด่าน หมู่ที่ 10  

139,000 √    

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า 
บ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 

42,000 √    

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นไปเมรุป่าช้า
บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 

160,000 √    

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นไปห้วยกุลา 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกสะอาด  

100,000 √    

21 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหนองกุดเป่ง หมู่ที่ 
1 บ้านหอค า 

323,000 √    

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้า
เทศบาลต าบลหอค า 

150,000 √    

23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 6 บ้านม่วงมีชัย 

159,000 √    

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
พร้อมฝาปิด ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 
12 บ้านสมประสงค์ 

71,000 √    

25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 14 บ้านเจริญรัตน์ 

190,000 √    

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
พร้อมฝาปิดต่อโครงการเดิม หมู่ที่ 11  
บ้านไทยเจริญ 

134,000 √    

27 โครงการก่อสร้างลาน คสล. ข้างหอประชุม
เทศบาลต าบลหอค า 

110,000 √    

28 โครงการขยายเขตประปา สายนาเหนือและ
สายหนองตากแดด หมู่ที่ 2 บ้านสะง้อ 

171,000 √    

29 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน    
หมู่ที่ 13 บ้านหอค าเหนือ 

50,000 √    



  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหอค า ประจ าปีงบประมาณ   2560      

 

รอบเดือน ตุลาคม 2560 (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง เดือนตุลาคม 2560)         งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    หน้า 42 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

30 โครงการขยายเขตประปาสู่พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านหนองเข็ง 

128,000 √    

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสง 

50,000 √    

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านวังด่าน 

78,000 √    

33 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารใหม่    
ห้องสภาฯ ห้องกู้ชีพและห้องคลัง 

480,000 √    

34 ค่าขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในต าบลหอค า 150,000 √    
35 อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าและเดินสายพาดดับ

ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดบึงกาฬ (PEA) 

1,058,000 √    

36 ค่าซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 2  
บ้านสะง้อ 

250,000   √  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 72,000 √    
2 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000 √    
3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้พิการ 
50,000    √ 

4 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้
กาชาด จังหวัดบึงกาฬ 

30,000 √    

5 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 35,000 √    
6 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กต าบลหอค า 
700,000  √   

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

828,800 √    

8 ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

1,570,460 √    

9 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จ านวน 613 คน 

2,452,000 √    

10 โครงการอุดหนุนกิจกรรมให้โรงเรียนในเขต
ต าบลหอค า จ านวน 6 โรงเรียน 

195,000 √    

11 โครงการป้องกันไข้เลือดออก 200,000 √    
12 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 √    
13 อุดหนุนโครงการกิจกรรมอาสาสาธารณสุข

มูลฐานทุกหมู่บ้าน 
105,000   √  

14 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 7,386,000 √    
15 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการ

ทางสังคมแก่คนพิการและทุพพลภาพ 
1,632,000 √    

16 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  
ต าบลหอค า 

30,000 √    

17 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล
หอค า (สปสช.) 

170,000 √    

18 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล 20,000 √    
19 ทุนการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล

เด็ก 
90,000 √    
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงการตั้งจุดตรวจและอ านวยความสะดวก
ช่วงเทศกาล 

30,000 √    

2 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 100,000    √ 
3 โครงการสัมมนาวิชาการและพิธีชุมนุม 

สวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 60 

45,000 √    

4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ดับเพลิง 60,000 √    
5 โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ปี 2560 
52,500 √    

6 ค่าจัดซื้อกระจกโค้งบริเวณตามแยกและจุด
เสี่ยงพร้อมติดตั้ง 

100,000 √    

7 ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 

48,000 √    

8 โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน 30,000 √    
9 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือนต าบลหอค า 
40,000    √ 

 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ       
     นันทนาการ 
 

ล าดับ
ที่ 

 รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลหอค า 200,000 √    
2 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 50,000 √    
3 โครงการกีฬางานวันเทศบาลสัมพันธ์ต้าน 

ยาเสพติด ประจ าปี 2560 
50,000 √    

4 โครงการจัดงานวันเด็ก ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

70,000 √    
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที่ 

 รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงการบ ารุงรักษาป่าสิ่งแวดล้อม 20,000 √    
2 ค่าฝังกลบบ่อขยะ 50,000 √    
3 ค่าวัสดุยาเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า 

เทศบาลต าบลหอค า 
10,000   √  

4 โครงการคัดแยกขยะ 50,000 √    
5 โครงการปักเขตที่สาธารณะ 100,000   √  
6 โครงการฝึกอบรมการผลิตแก๊สชีวภาพใน

ครัวเรือน 
70,000   √  

 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 อุดหนุนโครงการงานประเพณีและกิจกรรม
ทางศาสนา 

96,000 √    

2 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 150,000 √    
3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 120,000    √ 
4 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 120,000 √    
5 โครงการแข่งเรือยาวประเพณีต าบลหอค า 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

900,000 √    

6 โครงการแข่งเรือประเพณีบ้านหนองเข็ง 20,000 √    
7 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

ให้ปกครองอ าเภอเมืองบึงกาฬ 
15,000    √ 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม ่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงการจัดประชุมประชาคมต าบล 75,000 √    
2 โครงการออกเก็บภาษีเคลื่อนที่ 10,000 √    
3 โครงการรวมพลังปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาติ 
15,000    √ 

4 
 

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 

110,000 √ 
 

   

5 อุดหนุนโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ให้แก่  
อบต. โนนสมบูรณ ์

15,000 √ 
 

   

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีของเทศบาล
ต าบลหอค า 

300,000 √    

7 โครงการฝึกอบรมโปรแกรมระบบประปา 10,000 √    
8 ค่าวัสดุใช้ในกิจการประปา 500,000 √    
9 ค่าซ่อมแซมระบบประปา 150,000 √    

10 ค่าวัสดุประปา 300,000 √    
11 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 30,000 √    
12 ค่าวัสดุส านักงาน 288,000 √    
13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000 √    
14 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 145,000 √    
15 ค่าวัสดุยานพาหนะ 340,000 √    
16 ค่าวัสดุก่อสร้าง 250,000 √    
17 ค่าวัสดุงานช่าง 150,000 √    
18 ค่าจัดซื้อหินคลุก ( จ านวน 14 หมู่บ้าน) 600,000 √    
19 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 8 หลัง 36,000 √    
20 ค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า 50,000 √    
21 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 

จ านวน 2 เครื่อง 
32,000 √    

22 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 √    
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

23 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ล
แค็บ จ านวน 1 คัน 

787,000   √  

24 จัดซื้อตู้ล าโพงเคลื่อนที่ จ านวน 2 ชุด 20,000 √    
25 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน  

6 ล้อ จ านวน 1 คัน 
1,980,000   √  

26 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต  30,000 √    
27 จัดซื้อบุ้งกี้รถตักหน้าขุดหลัง 50,000   √  
28 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,000,000 √    
29 ค่าวัสดุไฟฟ้า 400,000 √    
30 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมทรัพย์สิน 313,000 √    
31 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 280,000 √    
32 ค่าจัดซื้อถังขยะ 100,000 √    
33 ค่าจัดซื้อไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ 63,900 √    
34 ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 5,500   √  
35 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 15,000 √    
36 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  

จ านวน 2 เครื่อง 
118,000 √    

37 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 √    

 
 
 
 
 
 
 
 
 


