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 ปัจจุบันกำรติดตำมและประเมินผลนับว่ำมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำก
กำรติดตำมและประเมินผลงำนกำรปฏิบัติงำนของปีที่ผ่ำนมำ ว่ำมีควำมสอดคล้องกับแผนงำนที่ได้วำงเอำไว้ หรือไม่  
รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนอย่ำงแท้จริง เทศบำลต ำบลหอค ำ ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
ภำระหน้ำที่ที่จะต้องให้กำรบริกำรแก่ประชำชน จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรจัดแผนติดตำมและประเมินผล เพ่ือวัดถึง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ  เพ่ือใช้เปรียบเทียบกำรท ำงำนของปีที่ผ่ำนมำอีกด้วย 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อประชำชนในเรื่องกำรจัดท ำงบประมำณ กำรใช้จ่ำย
และผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี  เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ และก ำกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปี และแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรใช้งบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์
และทรัพยำกรต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน และถึงแม้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไร
ก็ตำมแต่หำกไม่สำมำรถบ่งชี้ถึงผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สำมำรถที่จะบ่งบอกควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นได้  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้ำหมำยหรือไม่ อย่ำงไร ซึ่ง “ระบบติดตำม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือใน
กำรน ำข้อมูลต่ำงๆ มำปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติกำรด ำเนินงำน 
 
 

 
     
      การติดตาม (Monitoring) หมำยถึง กิจกรรมที่ท ำเพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเกิดอะไรขึ้นในภำคปฏิบัติด้วยกำร
ติดตำมและบันทึกผลกำรปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยและเปำ้หมำยซึ่งก ำหนดไว้ในแผนงำน 
กำรติดตำมผลสำมำรถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องกำรได้ล่วงหน้ำ ซึ่งท ำให้เห็นควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรแก้ไข 
      การประเมินผล (Evaluation) หมำยถึง กำรวิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรติดตำมผลมำระยะหนึ่ง เพ่ือ
ประเมินว่ำควำมเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจำกกำรปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผน
หรือไม่ ผลกำรประเมินอำจยืนยันว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทำงเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในแผน หรืออำจแสดงถึง
ควำมล่ำช้ำหรือผลกระทบข้ำงเคียง ซึ่งควรแก่กำรทบทวน 
     กำรติดตำมและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญส ำหรับผู้บริหำรที่จะได้ทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนใน
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ซึ่งผลจำกกำรติดตำมและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทำงที่ผู้บริหำรจะน ำไป
ปรับปรุงกำรบริหำรงำนในอนำคตได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 

1. ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
 

บทน า 



 
       
       2.1 เพ่ือให้กำรติดตำมกำรประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 
       2.2 เพ่ือให้กำรติดตำมและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
       2.3 เพ่ือรู้ถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชนในพื้นที่เทศบำลต ำบลหอค ำ และแก้ไขได้ตรงกับ
ปัญหำที่เกดิขึน้ 
       2.4 เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน ำผู้บริหำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
 
 
 
 

 3.1 การติดตาม (Monitoring) เป็นกำรติดตำมเพ่ือให้ทรำบว่ำหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ด ำเนินงำนตำม
โครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณไปถึงระยะใด และเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
หรือไม่หรือมีปัญหำข้อขัดข้องประกำรใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

 3.2 การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
  3.2.1 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จในกำร

ด ำเนินงำนและกำรใช้งบประมำณในแต่ละโครงกำร ส ำหรับโครงกำรที่เป็นกำรจัดกำรอบรม/ศึกษำดูงำนได้มีกำร
ประเมินผลควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยเชิงคุณภำพที่ได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปี โดยหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
โครงกำรท ำกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรอบรม/ศึกษำดูงำน ที่มีต่อกำรด ำเนินในภำพรวมของโครงกำร 
และรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำพัฒนำ/ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้นๆ 
ต่อไป 

  3.2.2 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยพิจำรณำจำก
ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนโครงกำร และกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณท่ีใช้จริงของโครงกำรที่ให้รับงบประมำณในแต่
ละยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เมื่อสิ้นสุดงวดปีงบประมำณ 2561 เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแต่ละด้ำน รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน ำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหำรเทศบำล
ต ำบลหอค ำต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการติดตามและประเมินผล 
 

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี



 
  
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลหอค ำ ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำลต ำบลหอค ำ โดยอำศัยหนังสือกระทรวงมหำดไทยและคู่มือของกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๖  เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตลุำคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์) 

ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยและคู่มือดังกล่ำวคณะกรรมกำรจึงได้ก ำหนดกรอบและแนวทำงในกำร
ติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 

4.๑  กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รำยละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   กำรด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมห้วงเวลำที่ก ำหนดเอำไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลำที่ด ำเนินกำรเหมำะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีควำมล่ำช้ำเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน  ยุทธศำสตร์ประเทศ  ค่ำนิยมหลักของคนไทย  นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  แนวทำงกำรกำรพัฒนำ 
นโยบำยผู้บริหำร  รวมทั้งปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   กำรบรรจุโครงกำรในแผนพัฒนำเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นต่อประชำชนในชุมชน  

สำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของท้องถิ่น  โดยค ำนึงถึง
งบประมำณของท้องถิ่น   

 

4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 



 (๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
  พิจำรณำถึงควำมก้ำวหน้ำในอนำคตของท้องถิ่น  โดยพิจำรณำ 

๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี  มีถนนในกำรสัญจรไปมำได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชำชน

มีน้ ำใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้ำสำธำรณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ ำในกำรเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เดก็ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกำส

ได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึงกลุ่มอำชีพมีควำมแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบำด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภำพควำมเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อำศัยที่มีสภำพมั่นคงแข็งแรง  ประชำชนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยำเสพติด  

ปลอดกำรพนัน  อบำยมุข  กำรทะเลำะวิวำท            
๔)  ด้านการวางแผนเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ  กำรพำณิชยกรรมเพ่ิมมำกข้ึน มีกำรท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมำกขึ้น  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในกำรด ำรงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยำกรธรรมชำติไม่ถูกท ำรำย  สภำพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปรำศจำกมลภำวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก ำจัดอย่ำงเหมำะสม ปริมำณน้ ำเลียลดลง  กำรระบำยน้ ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
กำรส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชำชน  เด็กและเยำวชนในท้องถิ่นมีจิตส ำนึก เกิดควำมตระหนัก และเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสำนภูมิปัญญำและคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่ำนิยม
ที่ดีงำม และควำมเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ควำมส ำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่ำของประวัติศำสตร์ในท้องถิ่น ควำม
เป็นมำและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้ำงควำมภูมิใจและจิตส ำนึกในกำรรักษำวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 
   7)  ด้านการบริหารจัดการ 
    เพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรกิจกำรด้ำนต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ และ
ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลหอค ำ ให้มีควำมโปร่งใส และ
เป็นธรรม 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตำมและประเมินโครงกำรที่ด ำเนินกำรว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจหรือไม่  กำรด ำเนินโครงกำรสำมำรถแก้ไขปัญหำของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมำณถูกใช้ไปอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่ำงคุ้มค่ำ  มีกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม  มีกำรปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชำชนมีควำมพึงพอใจมำกน้อยเพียงใด  ปัญหำของชุมชนประชำชนได้รับกำรแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชำชนในชุมชนหรือไม่   



(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชำชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจำกกำรด ำเนินโครงกำรของเทศบำล ซึ่งส่งผลไปถึงกำร

พัฒนำจังหวัด  ภูมิภำคและระดับประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นกำรประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจำรณำ
ถึงผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชน  สังคม  สภำพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชำติ  เศรษฐกิจ ว่ำมีผลกระทบ
เกิดข้ึนอย่ำงไร  สำเหตุจำกอะไร  ประเมินผลกระบวนกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำร กระบวนกำรเหมำะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

4.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต ำบล  อ ำเภอ  เนื่องจำกในเขตเทศบำลนั้นมี
หมู่บ้ำนที่บำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบำลและเขต อปท.ข้ำงเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน โดยกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมเป็นกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม

ภำยนอก  เป็นกำรตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กำรเมือง กฎหมำย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเครำะห์เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำร (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ  กำรวิเครำะห์สภำพภำยนอกนี้ เป็นกำรระบุถึงโอกำส
และอุปสรรคที่จะต้องด ำเนินกำรและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นกำรตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจำกสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหำโอกำสพัฒนำและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อำจจะ
เกิดข้ึนได้  ซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลโดยก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  สำมำรถท ำได้หลำย
แนวทำง  เช่น  กำรวิเครำะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่ำภำยในท้องถิ่น (value-chain analysis)  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน
ตำมสำยงำน (scanning functional resources)  เป็นกำรวิเครำะห์  ตรวจสอบ  ติดตำมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเครำะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

4.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลหอค า  
-ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   ด ำเนินกำรตรวจสอบในระหว่ำงกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  ว่ำสำมำรถเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้หรือไม่สรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำรในแผนพัฒนำ สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบัน 
เสนอแนะควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล 

 
 
 
 

 



 
 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ซึ่งต้องก ำหนด
วิธีกำรติดตำมและประเมิน  ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ  ๒  ประกำร  
ดังนี้ 

5.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ  มีองค์กระกอบ  ๔  ประกำร  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนำ สมำชิกสภำ ประชำชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รำยละเอียดตำมหัวข้อที่ ๓ ข้ำงต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมกำรต้องด ำเนินกำรติดตำมรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
โดยอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือใช้ในกำร

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนำที่ได้ก ำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่ำวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมำณ  
และข้อมูลเชิงคุณภำพ  มีควำมจ ำเป็นและส ำคัญในกำรน ำมำหำค่ำและผลของประโยชน์ที่ได้รับจำกแผนพัฒนำ  เป็น
แบบสอบถำม  แบบวัดคุณภำพแผน  แบบติดตำมและประเมินผลโครงกำรส ำหรับแผนพัฒนำเพ่ือควำมสอดคล้องของ
ยุทธศำสตร์และโครงกำร  แบบตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรำยงำน  เพ่ือน ำไปวิ เครำะห์ทำง
สถิติ  และกำรหำผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีกำรติดตำมและประเมินผล จะต้องศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์  ซึ่ง

เป็นกำรตรวจดูเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  โดยด ำเนินตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ อันได้แก่แผนพัฒนำ แผนกำรด ำเนินกำร เทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย  กำรลงนำมในสัญญำ  กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  เอกสำรกำรด ำเนินโครงกำร  ทรัพย์สินต่ำงๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภำพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่ำงไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  กลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ 
เพ่ือตรวจดูว่ำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และได้รับผลตำมที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล 
(data analysis)  
 5.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด ำเนินกำรออกแบบกำรติดตำมประเมินผล  เริ่มจำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรน ำข้อมูล

มำวิเครำะห์  เปรียบเทียบ กำรค้นหำผลกระทบของกำรด ำเนินโครงกำร ผลกระทบต่อองค์กรสอบถำมข้อมูลจำก
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  น ำมำวิเครำะห์ปัญหำ  สรุปผลเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำ  

 
  

5. ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด ำเนินกำรเก็บข้อมูลจำกแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี  แผนกำร

ด ำเนินกำร  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย เอกสำรกำรเบิกจ่ำย  ภำพถ่ำย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสำรกำรด ำเนิน
โครงกำรจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถำมประชำชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนิ นกำรติดตำม
ประเมินผลตำมที่กล่ำวไปแล้วในระเบียบวิธีกำรติดตำมและประเมินผล  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเครื่องมือที่ใช้ใน
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของเทศบำล  ดังนี้   

6.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของเทศบำล
ในภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลในภำพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบล 

       หอค ำในแต่ละยุทธศำสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรของเทศบำล 
               ต ำบลหอค ำ (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 

6.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรโดยผู้รับผิดชอบโครงกำร

อำจมอบหมำยให้บุคคล หรือ คณะกรรมกำร  หรือ คณะท ำงำน  ก ำหนดแบบและวิธีกำรติดตำมและประเมินได้ตำม
ควำมเหมำะสม และสรุปปัญหำ-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 

6.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

 

http://www.dla.go.th/


 
 

๑)  ท ำให้รู้ว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีสมรรถภำพในกำรจัดกำรและบริหำรมำกน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส ำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงำน  ขั้นตอนกำรปฏิบัติ  

ทรัพยำกรที่ต้องใช้ ช่วงเวลำที่จะต้องกระท ำให้เสร็จ  ซึ่งจะท ำให้แผนงำนมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๓)  ท ำให้ทรำบว่ำจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงกำรอย่ำงไรบ้ำงให้เหมำะสม  ระดับกำรเปลี่ยนแปลงมำกน้อยแค่
ไหน  กำรเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้ำง อำทิ เช่น  กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บำงส่วน กำรเปลี่ยน
แนวทำงกำรปฏิบัติ  หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท ำให้ทรำบว่ำมำตรกำรหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้ำง  ข้อบกพร่องดังกล่ำวเกิดจำกสำเหตุ
อะไร  เพื่อน ำมำประมวลผลเพื่อแสวงหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงมำตรกำรใหม่ให้เหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท ำให้ทรำบว่ำขั้นตอนใดบ้ำงที่มีปัญหำอุปสรรค  และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนั้นเกิดจำกสำเหตุอะไร  เมื่อ
ทรำบข้อมูลทั้งหมด  กำรประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนงำนให้มีควำม
กระจ่ำงชัด  เพ่ือขจัดปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท ำให้ทรำบว่ำแผนงำนที่น ำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness)  อะไรบ้ำง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจำกสำเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่ำงไร  เมื่อได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลกำรวิเครำะห์
จะน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนงำนให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๗)  ท ำให้ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนกำรประเมินผลทรำบผลของกำรน ำ
นโยบำยไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงกำรหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทำงกำรเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนกำรเงินแก่โครงกำร เพ่ือให้กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติประสบ
ผลส ำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินเพ่ือท ำกำรประเมินผลโครงกำร  ทั้งผู้ให้กำรสนับสนุน
กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทำงกำรเงิน  เพื่อท ำกำรประเมินผลต่ำงๆ)      

๘)  กำรประเมินจะชี้ให้เห็นว่ำแนวควำมคิดริเริ่มใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นประสบควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้ำง       

๙)  กำรประเมินจะท ำให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดว่ำโครงกำรใดที่น ำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยำย
โครงกำรให้ครอบคลุมกว้ำงขวำงยิ่งขึ้นหรือโครงกำรใดมีปัญหำอุปสรรคมำกและไม่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำของ
สังคมควรจะยุติโครงกำรเสียเพ่ือลดควำมสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงกำรทีมีลักษณะแข่งขันกันกำร
ประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรใดมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำของสำธำรณชนสมควรสนับสนุนให้
ด ำเนินกำรต่อไป ส่วนโครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำมำก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     

 

 
 
 
 

7.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 

 



ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

 

ในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำนั้น  จะต้องติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนว่ำ  มี
ควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  ยุทธศำสตร์ประเทศ  
ค่ำนิยมหลักของคนไทย  นโยบำยของรัฐบำล  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและ
แหล่งน้ ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ  แนวทำงกำรกำรพัฒนำ นโยบำยผู้บริหำร  รวมทั้งปัญหำ 
ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศำสตร์ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้ 

 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   
เนื่องด้วยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรและยังไม่ประกำศใช้ แต่ได้ก ำหนดทิศทำงของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  เอำไว้แล้ว  ซึ่งทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที ่๑๒ มีรำยละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำร
เกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิตควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น ท ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ ำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี้  

(๑)  กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม  
(๓)  กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำ  ดังนี้ 
 ๑)  กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
 ๒)  กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
 ๓)  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 ๔)  กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
 ๕)  กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 ๖)  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบำลมีนโยบำยที่จะพัฒนำกำรเมืองของประเทศไปสู่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชำชน  เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมำกขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภำพ  สร้ำงควำมโปร่งใส  และขจัดกำรทุจริตในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินและกำรให้บริกำรประชำชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต  ซึ่งนโยบำยกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 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)   

ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท ำขึ้นจำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหัวหน้ำระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำ วำระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลำคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอรำตัน พัทยำ จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรท ำงำนร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในกำร
จัดท ำงบประมำณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับภำพรวมของกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทำงกำรด ำเนินกำร รวมทั้งได้มีกำรบูรณำกำร ร่วมกับ
ยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN Strategy) จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำ อำเซียน ปี 
๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชำกำร ท ำเนียบ เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศำสตร์ โดยหลังจำกกำรบูรณำ
กำรเป็นยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศำสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทำงกำร
ด ำเนินกำร เพื่อเป็นกรอบกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมี รำยละเอียดดังนี้  

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม  สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่  สมดุล  และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษำฐำนรำยได้เดิม และสร้ำงรำยได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต (ต้องผลิตสินค้ำได้เร็วกว่ำปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยกำรลดต้นทุนค่ำขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  กำรเพ่ิมรำยได้จำกฐำนเดิม    
๒)  กำรสร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่     
๓)  กำรลดรำยจ่ำย     



๔)  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน    
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศ
รำยได้ปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทำงกำรด ำเนินกำร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทำงกำรด ำเนินกำร    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทำงกำรด ำเนินกำร   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำร (Internal process) 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีควำมรักชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  ซึ่งเป็นสถำบันหลักของชำติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบำอำจำรย์ 
๔)  ใฝ่หำควำมรู้  หมั่นศึกษำ  เล่ำเรียน  ทำงตรงและทำงอ้อม 
๕)  รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษำควำมสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้ำใจ  เรียนรู้  กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท ำ  รูป้ฏิบัติ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำย จ ำหน่ำย  และขยำยกิจกำร เมื่อมี
ควำมพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำหรือกิ เลส มีควำมละอำย เกรงกลัวต่อ
บำปตำมหลักของศำสนำ 

๑๒) ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชำติ  มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้ก ำหนดนโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบำยในกำรสร้ำงควำมสำมัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ำยและไม่กันใครออกไปจำก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสำนึกและหน้ำที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในกำรปกป้องแผ่นดินแม่จำกภยันตรำยทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติให้เจริญก้ำวหน้ำมั่นคงและยั่งยืน ประสำนพลังกำรสร้ำงชำติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐำนรำกเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ ประชำรัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของควำม
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชำสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหำเศรษฐกิจและขับเคลื่อนกำรพัฒนำชำติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพรำะว่ำ ประชำรัฐ เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำประเทศที่มีรูปแบบเครือข่ำย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเป็นแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจำกกำรหล่อหลอม



รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่ำ เห็นได้จำก เพลงชำติไทยซึ่งมีใจควำมว่ำ “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชำติเชื้อ
ไทยเป็นประชำรัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมำยรักสำมัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๒)  กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐบำลและกำรต่ำงประเทศ 
๓)  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
๔)  กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 
๖)  กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
๘)  กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์  เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำและ

นวัตกรรม 
๙)  กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
๑๐)  กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต

และประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
๑๑)  กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

 ๑๒) ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชำติ  มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในกำรปรำบปรำมลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้ำผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ำแนวนโยบำยของ
รัฐบำล/คสช. ไปปรับใช้ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรปรำบปรำมยำเสพติดทุกหน่วย
ด ำเนิน กำรปรำบปรำมและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้ำ ผู้น ำเข้ำ และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่ำง
จริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงำนที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยสถำนบริกำรที่พักอำศัยเชิงพำณิชย์สถำนที่  ที่จัดให้มีกำรเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยโรงงำนและสถำนประกอบกำรมิให้เจ้ำของหรือผู้ประกอบกำรปล่อยปละละเลยให้มีกำรซุกซ่อนหรือค้ำยำเสพติด
หำกพบให้ด ำเนินกำรลงโทษตำมกฎหมำย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงำนที่ รับผิดชอบน ำผู้เสพยำเสพติดเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำ
โดยทันท ีและติดตำมดูแลให้ควำมช่วยเหลือให้สำมำรถกลับมำมีชีวิตอย่ำงปกติสุข 

๑.๔)  ด ำเนินกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด (ข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด พนักงำนเทศบำล พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนเมืองพัทยำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรบ ำบัดรักษำให้กลับมำเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตำมช่วยเหลือ อย่ำงเป็นระบบ ด ำเนินกำร อย่ำงจริงจังในกำรป้องกันปัญหำด้วยกำรแสวงหำควำม
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภำครัฐต่ำงๆ ในกำรควบคุมและสกัดกั้นยำเสพติด สำรเคมี และสำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพ
ติด ที่ลักลอบเข้ำสู่ประเทศภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพรวมทั้งด ำเนินกำรป้องกันกลุ่ม



เสี่ยงและประชำชนทั่วไปไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดด้วยกำรรวมพลังทุกภำคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในกำรต่อสู้
กับยำเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้ำง จิตสำนึกและค่ำนิยมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยึดหลักธรรมำภิบำลในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่กำรปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำร
ป้องกันและแก้ไขกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๗ และก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท ำกำรส ำรวจ  ศึกษำรูปแบบกำรกระ ท ำผิดในอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละหน่วยงำนที่
เกิดหรือน่ำจะเกิดสม่ ำเสมอกระบวนกำรขั้นตอนใดที่น่ำจะเกิดกำรทุจริต ต ำแหน่งหรือตัวเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีกำรกระท ำผิด 

๒.๒)  ก ำหนดแนวทำงวิธีกำรแก้ไขลดโอกำสและป้องกันกำรทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีควำม
เสี่ยง 

๒.๓)  ก ำหนดวิธีด ำเนินกำรที่สำมำรถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่ำงจริงจังกับกำร
กระทำผิดที่ปรำกฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทำให้ประชำชนมีควำมรู้สึกว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่ด ำเนินกำรใดๆเพรำะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ำรวจและจัดท ำข้อมูลกำรกระท ำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงำนพร้อมทั้งระบุตัวเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท ำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงำนจัดซื้อจัดจ้ำงย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท ำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงำนร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน ด ำเนินคดีกับผู้กระ ท ำ

ผิดตำมอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้นและยังอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนให้นำแนวทำงดังกล่ำวมำจัดท ำยุทธศำสตร์หรือ
แนวทำงกำรพัฒนำหรือโครงกำรพัฒนำบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ (หนองคำย หนองบัวล ำภู เลย อุดรธำนีและบึง
กำฬ ) ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕61 ได้จักท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน  
ทั้งภำครำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน และภำคประชำชน สังคมทั้ง 5  จังหวัด ทุกขั้นตอน  
ตั้งแต่กำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูลกำรประเมินศักยภำพของกลุ่มจังหวัด กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์  
วิสัยทัศน์  เป้ำประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงำนและโครงกำร  
 จำกกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  จึงได้ก ำหนด
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนำคต  คือ  

๑)  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทุนด้ำนกำรค้ำ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม 
และกำรท่องเที่ยว เพ่ือกระจำยประโยชน์สู่ประชำชนทุกอำชีพของกลุ่มจังหวัดอย่ำงทั่วถึง 

๒)  ส่งเสริมคำมร่วมมือทำงกำรค้ำกำรเกษตร บริกำรและกำรท่องเที่ยวกับประชำคมอำเซียน 
๓)  พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของระบบกำรผลิต และระบบกำรตลำดในด้ำนกำรเกษตรกรรม 

อุตสำหกรรมกำรผลิต กำรบริกำร และแรงงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
๔)  พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทุกภำคส่วนให้สำมำรถรองรับกำรเป็นประชำคมอำเซียน 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 3 ยุทธศำสตร์ ดังนี้     



      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยว  
      ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ด้ำนกำรลงทุน อุตสำหกรรม กำรค้ำและบริกำร  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำนอย่ำงครบวงจร 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดบึงกาฬ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  
 วิสัยทัศน์   
      “สังคมม่ันคง  เศรษฐกิจมั่งค่ัง  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน” 
  
 
 
 พันธกิจ 
        1. มุ่งสร้ำงและปรับปรุงระบบโครงสร้ำงบริกำรพ้ืนฐำนให้ได้มำตรฐำน เพื่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

และอุตสำหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Economy) 
        2. พัฒนำระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรถรองรับกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
        3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมอย่ำงยั่งยืน 
        4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน และสังคมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมั่นคง 
        5. ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรม ภัยทำงสังคม ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
        6. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกภำคส่วน ให้สำมำรถรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนและประชำคม

โลก 
        7. เตรียมยกระดับพื้นที่เป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
        8. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงพ้ืนที่ชำยแดน ด้วยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยบูรณำกำรทุก
ภำคส่วน  
        9. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนำกำรท่องเที่ยว กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพัฒนำคนสู่สังคมคุณภำพ 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
    วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
  “เป็นองค์กรหลักในกำรให้บริกำรสำธำรณะ ภำยใตห้ลักธรรมำภิบำล เพ่ือประโยชน์สุขของ    
ประชำชนอย่ำงยั่งยืน”  
     ยุทธศาสตร ์: ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 



 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว กีฬำและนันทนำกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนพำณิชยกรรม และกำรท่องเที่ยว 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  4 ปี (2561-2564)   
เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา  (Vission) 
“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภำพ สิ่งแวดล้อมงำมตำ ส่งเสริมกำรศึกษำ  พัฒนำท้องถิ่นให้น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน” 

1.2  พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 

เพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำร  ควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3. จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม 
5. พัฒนำสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมเสริมสร้ำงศักยภำพควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ยั่งยืน 

1.3  จุดมุ่งหมาย (Goals) 
1. กำรคมนำคมสะดวกสบำยและสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ได้มำตรฐำนเพียงพอ 
2. ให้ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น 
3. ด ำเนินกำรเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
4. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
5. จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
6. ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำทุกเพศทุกวัย 
7. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของประชำชนทุกระดับอย่ำงทั่วถึง  
8. ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณธรรม  จริยธรรม ตลอดจนสร้ำงตระหนักและอนุรักษ์ภูมิปัญญำชำวบ้ำนและคุณค่ำ

วัฒนธรรม จำรีตประเพณีอันดีงำม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือของประชำชนและทุกหน่วยงำนแบบบูรณำกำร 

 
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าหมายในการพัฒนา 



        เพ่ือก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำให้มีควำมสะดวก และมีมำตรฐำน  
ทั้งยังสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ  ให้ประสบควำมส ำเร็จ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  ด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง  ด้ำนควำม
สงบสุขเรียบร้อย  ของประชำชนและด้ำนเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเศรษฐกิจให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรสำธำรณะให้ควำมสะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น  โดยเน้นกำรมีมำตรฐำนและเกิดควำมยุติธรรมดังนี้ 
 1.  ก่อสร้ำง  ปรับปรุง  ถนน  สะพำน  ท่อระบำยน้ ำ  รำงระบำยน้ ำ  อำคำร  รั้ว 
 2.  สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรต่ำงๆ 
 3.  กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ ำนวนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนนทำงระบำยน้ ำ  สะพำน  และทำงเท้ำ 
 2.  จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรคมนำคมที่สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมำกข้ึน 
 3.  จ ำนวนสถิติอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทำงคมนำคมลดลง 
 4.  จ ำนวนครัวเรือนในพ้ืนที่ มีน้ ำประปำที่เพียงพอต่อกำรอุปโภคและบริโภค 
 5.  จ ำนวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ ำสำธำรณะ  และปริมำณน้ ำที่เพียงพอต่อกำรอุปโภค บริโภค, เลี้ยงสัตว์  และ
ท ำกำรเกษตร 
 6.  จ ำนวนที่มีพ้ืนที่สำธำรณะและเส้นทำงคมนำคมมีไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่เพียงพอ 
 7.  จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำใช้ในครัวเรือน / ท ำกำรเกษตร ทั่วถึง 
 8.  กำรคมนำคมของประชำชนสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมำกข้ึน 
 9.  จ ำนวนครัวเรือนที่มีคู่สำยโทรศัพท์ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรเพิ่มมำกข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้มีคุณภำพ มีโอกำสเข้ำถึงทรัพยำกร และได้รับประโยชน์
จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นธรรม และสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทำงเศรษฐกิจ
ระดับย่อย เช่น บุคคล  ครอบครัว  และระดับกลุ่มชุมชนในท้องถิ่น  ให้ประชำชนในพ้ืนที่มีรำยได้เสริม  เกิดกำร
รวมกลุ่มเพ่ือกำรค้ำในรูปของสหกรณ์หรือตลำด เพ่ือสนับสนุน และผลักดันยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจ  และแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  กำรส่งเสริมอำชีพ  พัฒนำส่งเสริมกลุ่มอำชีพ  อุตสำหกรรมในครัวเรือน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริกำรแก่ผู้สูงอำยุ คนพิกำร เด็กและเยำวชน และผู้ด้อยโอกำส  
 3.  เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้แก่ประชำชน แสะส่งเสริมกำรศึกษำให้เด็กและเยำวชน ได้เรียน
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
 4.  ประชำชนมีสุขภำพดีถ้วนหน้ำทุกเพศทุกวัย 
  ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของกลุ่มอำชีพที่ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
 2. ร้อยละของประชำกรที่ได้รับกำรบริกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
 3. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำกำรศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 4. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 



 5. ร้อยละของประชำกรที่เข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ และองค์ควำมรู้แก่บุคลำกร ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและ
สนับสนุนควำมร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรแก้ไขปัญหำอบำยมุขและสิ่งเสพติดในกำรก ำหนด
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอย่ำงต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สถำนศึกษำ และสถำนที่ท ำงำน
อย่ำงเป็นระบบ 
   แนวทางการพัฒนา 
 1.  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 2.  กำรป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  ชุมชน สังคม มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2.  ร้อยละ ของหมู่บ้ำน เข้มแข็งและเอำชนะยำเสพติด  
 3.  จ ำนวนสถิติในกำรจับกุมในเรื่องยำเสพติดในต ำบลลดลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยว 
 กีฬา และนันทนาการ   
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 พัฒนำกำรวำงแผน กำรลงทุน กำรท่องเที่ยวกีฬำและนันทนำกำรมีศักยภำพมำกขึ้น จ ำนวนที่เพ่ิมขึ้นของ
กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประชำชนในพื้นท่ีมีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  กำรส่งเสริมกำรเกษตร  กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
 2.  กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรท่องเที่ยว  
 3. กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  ประชำชน น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตเพ่ิมมำกข้ึน 
 2.  ร้อยละของควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรกำรท่องเที่ยว  
 3.  จ ำนวนงบประมำณในกำรสนับสนุนเพิ่มข้ึน 
 4. ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             
  และสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมายในการพัฒนา  
เพ่ือพัฒนำและฟ้ืนฟูธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกท ำลำยและเสื่อมโทรม  และป้องกันกำรท ำลำยธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีจะถูกท ำลำยในอนำคต และลดกำรเกิดปัญหำในด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ีจะเกิดขึ้นภำยในอนำคต 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
 2.  กำรก ำจัดขยะ 

3.  ปรับปรุงฟื้นฟู  ภูมิทัศน์ และแหล่งน้ ำธรรมชำติ 



 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึก 
 2.  จ ำนวนครัวเรือนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรก ำจัดขยะอย่ำงถูกสุขอนำมัย 
 3.  จ ำนวนผู้ประกอบกำรและผู้บริโภคท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมระเบียบข้อบัญญัติต ำบล 
 4.  ปริมำณขยะเฉลี่ยในพ้ืนที่  ลดลง 
 5.  จ ำนวนพื้นที่ท่ีมีกำรปลูกต้นไม้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่   6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เป้าหมายในการพัฒนา 
 เพ่ือส่งเสริมและสืบทอดด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ให้ลูกหลำนได้
สืบสำนวัฒนธรรมต่อไป 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรสืบทอด ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
 2.  กำรอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จำรีต ประเพณี  
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ ำนวนประชำกรที่ได้รับกำรส่งเสริมเพ่ิมขึ้น 
 2.  จ ำนวนประชำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  เป้าหมายในการพัฒนา 
 เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรบริหำรกิจกำรตำมภำรกิจด้ำนต่ำงๆ  ของเทศบำลต ำบลหอค ำ  ให้มีประสิทธิภำพ
และมีคุณภำพ   ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลหอค ำ  ให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  บริหำรกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2.  เพ่ิมศักยภำพของบุคลำกร 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ ำนวนผู้มีสว่นร่วมในกำรพัฒนำทำงกำรเมืองและสังคมเพ่ิมมำกข้ึน 
 2.  จ ำนวนบุคลำกรและอุปกรณ์ที่มีศักยภำพในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนเพ่ิมข้ึน 
 3.  ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกร เพิ่มมำกข้ึน 
 4.  เทศบำลต ำบลหอค ำมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
 5.  จ ำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ในส ำนักงำนมีประสิทธิภำพและสำมำรถใช้งำนได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารของเทศบาลต าบลหอค า 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 ด้านถนน   
   1. ก่อสร้ำงถนนและปรับปรุงถนนในหมู่บ้ำนและเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำนหรือเชื่อมระหว่ำงต ำบลสู่ต ำบล 



   2. ก่อสร้ำงถนนและปรับปรุงถนนสู่พื้นที่กำรเกษตรในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
   3. ก่อสร้ำงถนน คสล. ในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
    1.2 ดา้นน้ าอุปโภคบรโิภค 
   1. ปรับปรุงแหล่งน้ ำ เช่น ขุดลอกแหล่งน้ ำและท ำฝำยกั้นน้ ำธรรมชำติ เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ ำใช้ในฤดูแล้ง 
   2. ปรับปรุงคลองส่งน้ ำที่มีอยู่แล้วให้กับเกษตรกรสำมำรถใช้น้ ำปลูกพืชในฤดูแล้งได้ตำมควำมเหมำะสม 
  3. ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำนให้กับรำษฎรในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ  ได้มีน้ ำที่สะอำดในกำรอุปโภค
และบริโภคอย่ำงเพียงพอ 
 
   1.3 ด้านไฟฟ้า 
  1. จัดให้มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงเพ่ือควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของรำษฎรในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
  2. ส่งเสริมให้มีกำรขยำยเขตไฟฟ้ำในหมู่บ้ำนและขยำยไฟฟ้ำสู่พื้นที่กำรเกษตรทุกหมู่บ้ำน 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ด้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มเกษตรกร 
 1. สนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเยำวชน  โดยกำรจัดหำแหล่งเรียนรู้ ศึกษำ
ดูงำน จัดวิทยำกรมำให้ควำมรู้ เพ่ือให้กลุ่มต่ำงๆ ได้น ำควำมรู้ไปประกอบอำชีพได้ 
 2. สนับสนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งและมั่นคง 
 3. สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มสวัสดิกำรชุมชนต ำบลหอค ำ 
3) การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ด้านการรักษาที่สาธารณะประโยชน์ 
 1. ร่วมกับชุมชนรักษำที่ส่ำธำรณะประโยชน์ 
 2. ส่งเสริมให้มีกำรออกเอกสำรสิทธิ์ให้กับรำษฎรและที่สำธำรณะประโยชน์ที่ยังไม่มีเอกสำรสิทธิ์ 
    3.2 ด้านการพักผ่อน 
 1. จัดให้มีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
 2. จัดให้มีสวนสุขภำพในแต่ละหมู่บ้ำนตำมควำมเหมำะสม 
4) การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 ด้านการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 
 1. จัดให้มีสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำรทุพพลภำพ ผู้ป่วยเอดส์ ตำมควำมเหมำะสม 
 2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอำยุในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
    4.2 ด้านเยาวชน 
 1. สนับสนุนให้มีลำนกีฬำหรือสนำมกีฬำและศูนย์กีฬำต ำบลเพื่อกำรออกก ำลังกำยของเยำวชน และจัดให้มี
กำรแข่งขันกีฬำประจ ำปีของต ำบลหอค ำ 
     4.3  ด้านการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม 
 1. จัดสรรงบประมำณเพ่ือส่งเสริม สืบสำน อนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 2. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมจำรีตประเพณีในเขตต ำบลหอค ำ 
    4.4  ด้านการศึกษา 
 1. จัดสรรงบประมำณเพ่ือส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน ซึ่งจะได้เติบโตเป็นก ำลังของชำติ
ต่อไป และเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 2. จัดให้มีอินเตอร์เน็ตเพ่ือบริกำรประชำชนในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลหอค ำ 



 3. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยำวชน เพ่ือให้เขำได้เป็นคนดี มีคุณภำพของสังคมต่อไป 
    4.5  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 1. จัดเวทีประชำคมรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนทั้งระดับหมู่บ้ำน ต ำบล เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบลและงำนอ่ืนๆ 
 2. รณรงค์ให้ประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำต ำบลหอค ำ และเสนอแนะปัญหำหรือ 
แนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน 
 
 
5) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัย 
 1. จัดให้มีกำรป้องกันและควบคุมของโรคติดต่อชนิดต่ำงๆ 
 2. จัดให้มีถังขยะและเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
 3. จัดให้มีฌำปนสถำนที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีกำรออกกก ำลังกำยและต่อต้ำนยำเสพติดตำมนโยบำยของรัฐบำล 
 5. จัดให้มีรถกู้ชีพกู้ภัยเพ่ือบริกำรประชำชนและช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง 
6) การพัฒนาด้านการบริหารและการบริหารงานบุคคลภายในเทศบาลต าบลหอค า 
 1. กำรบริหำรงำนในเทศบำลต ำบลหอค ำจะยึดหลักธรรมำภิบำล 
 2. จะเน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรในเทศบำลต ำบลหอค ำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 3. ส่งเสริมให้บุคลำกรในเทศบำลต ำบลหอค ำ บริกำรประชำชนด้วยควำมเต็มใจ รวดเร็ว และยิ้มแย้มแจ่มใส 
เพ่ือให้ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรเกิดควำมประทับใจเพรำะประชำชน คือ นำยของเรำ 
 4. ส่งเสริมให้สมำชิกสภำเทศบำลและบุคลำกรของเทศบำลต ำบลหอค ำ มีกำรเรียนรู้ กำรฝึกอบรม และ
กำรศึกษำดูงำนเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
 5. สร้ำงที่ท ำกำรเทศบำลและขยำยองค์กรเพ่ือรองรับกำรบริกำรประชำชนสู่ประชำคมอำเซียน 
7) การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  
(อสม.)   ต ำรวจบ้ำน ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2. ประสำนหน่วยงำนของรัฐ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำงำนโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ สู่ทุกหมู่บ้ำนในเขตเทศบำลต ำบลหอค ำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
 

 
 

แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 

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

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.    มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2.    มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3.    มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4.    มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5.    มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง 
        แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีกำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8.    มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9.    มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถำนภำพกำร 
       พัฒนำท้องถิ่น  

 

10.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ศักยภำพของท้องถิ่น  

 

11.  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศำสตร์จังหวัด  

 

12.  มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
13.  มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15.  มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
16.  มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17.  มีกำรจัดท ำกลุ่มบัญชีโครงกำรในแผนยุทธศำสตร์   
18.  มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   

การประเมิน/ตดิตามตนเอง 



แบบที่  2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนทุกๆ ปี ภำยในเดือน เมษำยน และเดือนตุลำคม 

************************************************************************* 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 2.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  รอบท่ี 2   เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 

ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำ        
ท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 1 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ปีที่  3  2563 ปีที่  4  2564 รวม 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร  
งบประมาณ จ า

นว
น 

โค
รง

กา
ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

1. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 
ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน 

 
70 

 
479,653,000 67 79,396,000 41 175,625,000 

 
 

52 

 
 

249,400,000 230 981,074,000 

2. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
งำนส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

27 19,945,800 56 22,399,640 40 19,849,800 

 
 

36 

 
 

19,111,800 170 81,307,040 

3. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

14 2,727,000 12 903,000 5 504,000 

 
 
 

5 

 
 
 

534,000 36 4,668,036 

4. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
กำรวำงแผน กำร
ส่งเสริมกำร
ลงทุน
พำณิชยกำร
ท่องเที่ยวกีฬำ
และนันทนำกำร 

 
 
 

7 

 
 
 

1,050,000 

 
 
 

16 

 
 
 

5,150,000 

 
 
 

5 

 
 
 

500,000 

 
 
 

4 

 
 
 

400,000 

 
 
 

32 

 
 
 

7,100,000 

5. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน 
กำรบริหำร
จัดกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

11 1,010,000 5 480,000 4 680,000 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

380,000 23 2,550,000 



ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1  2561 ปีที่  2  2562 ที่  3  2563 

 
ที่  4  2564 รวม 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

จ า
นว

น 
โค

รง
กา

ร งบประมาณ 

6. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

8 1,625,000 8 1,605,000 7 1,575,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,575,000 30 6,380,000 

7. ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  

26 2,650,000 28 17,150,000 12 14,780,000 

 
 

9 

 
 

1,750,000 54 22,854,000 

รวม 163 508,660,800 192 127,083,640 114 213,513,800 116 273,150,800 575 1,122,409,040 
 

 
  

3.1  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงฉบับท่ี 1  
ของเทศบาลต าบลหอค า ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1เทศบำล
ต ำบลหอค ำ  เฉพำะโครงกำรที่ปรำกฏใน ปี พ.ศ.2561 นั้น เมื่อน ำมำเปรียบเทียบกับกำรด ำเนินงำนตำมเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  พ.ศ.2561 รำยละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 (1) โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
เทศบำลต ำบลหอค ำ เฉพำะโครงกำรที่ปรำกฏใน  ปี พ.ศ.2561  มีจ ำนวนทั้งสิ้น  163  โครงกำร 
 (2) โครงกำรที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 117โครงกำร 
เมื่อเทียบกับจ ำนวนโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
เทศบำลต ำบลหอค ำ เฉพำะโครงกำรที่ปรำกฏใน  ปี พ.ศ.2561  คิดเป็นร้อยละ 71.78  
 (3) โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบำลต ำบลหอค ำ เฉพำะโครงกำรที่
ปรำกฏในปี พ.ศ.2561  ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรในปี พ.ศ.2561  มีจ ำนวนทั้งสิ้น 22 โครงกำร คิดเป็น     ร้อยละ 
13.50 

 สรุป  โครงกำรที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2561     117     โครงกำร 
        โครงกำรที่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561       163     โครงกำร 
         คิดเป็นร้อยละ 117 x 100 =    71.78 %  
       163    

 
 
 
 
 
 
 



3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
      (ฉบับท่ี 1 )  เทศบาลต าบลหอค า ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
 กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนในชุมชนถือเป็นหัวใจส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งปีงบประมำณ 
2561 นี้ ทำงเทศบำลต ำบลหอค ำได้ด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ตำมแผนพัฒนำและเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  โดยได้ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้  โดยสำมำรถแก้ไข
ปัญหำและสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค
ประชำชน จนท ำให้โครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ประสบควำมส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนใน
ท้องถิ่น ซึ่งจะสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี และ

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

จ านวน
โครงการที่
แล้วเสร็จ  

งบประมาณที่ตั้งไว้ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 70 11 996,350 1.71   

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
และคุณภำพชีวิต 

27 14 15,393,610 26.46   

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

14 
 

6 372,000 0.64   

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำ
วำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชย 
กรรม กำรท่องเที่ยวกีฬำและ
นันทนำกำร 

7 2 270,000 0.46 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

11 3 175,000 0.30 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  
วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

8 3 1,146,000 1.97   

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 

26 24 913,806 1.57   

รวม 163 63 19,266,766 33.11 
 
 
 
 



4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
     รอบที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – ตุลาคม 2561) 

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.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 11 23.92 9 

 
19.57 

 
22 47.83 4 8.70 - - 46 37.40 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนสงัคม และคุณภำพชีวิต 

14 70.00 - - - - 6 30.00 - - 20 16.26 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน
สังคมและกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

 
6 
 

75.00 - - 
 
- 
 

 
- 
 

2 25.00 - - 8 6.51 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำวำงแผน สง่เสริมกำร
ลงทุนพำณชิยกรรม            
กำรท่องเที่ยวกีฬำ 
และนนัทนำกำร 

2 50.00 - - 
 
- 
 

 
- 
 

2 50.00 - - 4 3.26 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 42.86 - - 
 
- 
 

- 3 42.86 1 14.29 7 5.70 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนศิลปะ  วฒันธรรม 
จำรตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

3 50.00 - - - - 3 50.00 - - 6 4.88 

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

24 92.31 - - - - 2 6.25 - - 26 22.22 

รวม 63 53.85 9 7.69 22 18.80 22 18.80 1 0.85 117 100 
 

 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  จ ำนวน  11  โครงกำร  คิด
เป็นร้อยละ 23.92 จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 9 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 19.57   จ ำนวนโครงกำรที่
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  22  โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.83  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก 4 โครงกำร  คิดเป็นร้อย
ละ 8.70  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม  ไม่มี จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด  46  โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  37.40 



 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  จ ำนวน 14โครงกำร  
คิดเป็นร้อยละ 70.00  จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ไม่มี จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี   
จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก 6 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 30.00   โครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม  ไม่มี  จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด 20 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 16.26 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   จ ำนวน
โครงกำรที่แล้วเสร็จ จ ำนวน 6 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 75.00 จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ไม่มี 
จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก  2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 25.00 
จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม  ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 8 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  6.51 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการ จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  จ ำนวน  2 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00  จ ำนวนโครงกำรทีอ่ยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก 2 โครงกำร  คิดเป็นร้อย
ละ 50.00  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 4 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ  3.26 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ  จ ำนวน 3 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 42.86 จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่มี
กำรเพ่ิมเตมิ 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 14.29  จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 7 โครงกำร   
คิดเป็นร้อยละ  4.92 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ จ ำนวน 3 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 50.00 จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  ไม่มี  
จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร  ไม่มี จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรยกเลิก 3 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเพิ่มเติม ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรทั้งหมด 6 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  4.88 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จ ำนวนโครงกำรที่แล้วเสร็จ จ ำนวน 24 โครงกำร  คิด
เป็นร้อยละ 92.31  จ ำนวนโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ไม่มี  จ ำนวนโครงกำรที่ยังไม่ได้ด ำเนินกำร ไม่มี จ ำนวน
โครงกำรที่มีกำรยกเลิก  2 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 6.25  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเพ่ิมเติม ไม่มี จ ำนวนโครงกำร
ทั้งหมด  26 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ  22.22 

 

 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.  งบประมำณท่ีบรรจุอยู่ในแผนฯ มีมำกเกินกว่ำงบประมำณท่ีได้รับ 
 2.  งบประมำณท่ีมีจ ำกัด ท ำให้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 
 3.  โครงกำรเกินศักยภำพมีจ ำนวนมำก จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมดทุกโครงกำร 
 4.  แผนปฏิบัติกำรก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรถ่ำย
โอนภำรกิจจำกหลำยหน่วยงำนยังขำดควำมเข้ำใจ และกำรประสำนงำนที่ดี ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. น ำโครงกำรที่เกินขีดควำมสำมำรถของเทศบำลต ำบลหอค ำ ไปประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรต่อไป 



 2. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ให้กับบุคลำกร เช่น กำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ อันจะเป็นประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติงำนของเทศบำลต ำบลหอค ำ 
 3. ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของเทศบำลต ำบลหอค ำอย่ำงต่อเนื่อง 
 4. จัดให้มีกำรประชุมชี้แจง หรือท ำกำรซักซ้อมท ำควำมเข้ำใจของกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนและผู้น ำชุมชน  
 5. ประสำนคณะกรรมกำรเพื่อออกพ้ืนที่สถำนที่ก่อสร้ำงจริง 

 

 
 

  

 

 
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นแบบติดตำมตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ 
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ และมีระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 2 ครั้ง      
     เดือนเมษำยน เดือนตุลำคม ของทุกปี 

***************************************************************************** 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
2.  วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน รอบท่ี 2 เดือน  ตุลาคม  2561 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2561 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  
    (ฉบับท่ี 1)  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่
ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้
ด าเนินปฏิบัติแล้วเสร็จ 

1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 70 11 
2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิต 27 14 
3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน สังคม     
    และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

14 6 

4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม  
   กำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยวกีฬำ  
   และนันทนำกำร 

 
7 

 
2 

5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำร   
    อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

11 3 

6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต  
    ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

8 3 

7  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรที่ดี 26 24 
รวม 163 63 

 
 สรุป  โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ     63      โครงกำร 
        โครงกำรที่มีในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 163     โครงกำร 
        คิดเป็นร้อยละ 63 x 100 =    38.65 %  
       163    

 

 
 

 

 



สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเพ ิ่มเติม เปลี่ยนแปลง  

(ฉบับที่ 1) และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติแล้วเสร็จ 
 1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน  70  โครงกำร   
จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ  11  โครงกำร 
 2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต  จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน  27 โครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ  14  โครงกำร 
 3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษำควำมสงบเรียบร้อย จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน  14  โครงกำร  จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ  6  โครงกำร 
 4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริม กำรลงทุนพำณิชยกรรม กำรท่องเที่ยวกีฬำ  
   และนันทนำกำร จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน 7  โครงกำร จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ  2  โครงกำร 
 5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ จ ำนวนโครงกำร  ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 11  
โครงกำร  จ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏิบัติ  3  โครงกำร 
 6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน  8  โครงกำร  จ ำนวนที่ได้ปฏิบัติ  3  โครงกำร 
 7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรที่ดี จ ำนวนโครงกำรที่ปรำกฏอยู่ในแผน  26 โครงกำร  
จ ำนวนที่ได้ปฏิบัติ  24 โครงกำร 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลหอค า 
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โครงการตามแผนพัฒนา 

โครงการทีไ่ด้ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 



ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 75.00 % 25.00 % 0.00 % 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 65.00 % 35.00 % 0.00 % 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 60.00 % 40.00 % 0.00 % 
5)  มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 59.00 % 41.00 % 0.00 % 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ 52.00 % 48.00 % 0.00 % 
8)  กำรแก้ไขปัญหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 56.00 % 44.00 % 0.00 % 
9)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 63.00 % 37.00 % 0.00 % 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 8.55 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 8.35 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.80 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.70 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.05 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.40 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.70 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.60 

ภาพรวม 8.64 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
              1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 7.50 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 6.40 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 7.65 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.30 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.35 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 8.45 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 7.50 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 7.60 

ภาพรวม 7.72 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
         1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9.20 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 8.90 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9.30 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.80 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.40 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 9.20 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9.10 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 9.13 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬา 
และนันทนาการ 
            1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9.15 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 8.55 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.10 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.90 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.30 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 7.85 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.00 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.49 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9.05 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 9.05 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 8.85 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.90 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.70 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 9.05 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9.20 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.90 

ภาพรวม 8.96 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9.05 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 8.55 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9.20 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.90 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 8.70 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 9.05 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 8.90 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.20 

ภาพรวม 8.94 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
                1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10  คะแนน) 

1)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรม 9.20 
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม 8.90 
3)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร/กิจกรรม 9.30 
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม ต่อสำธำรณะ 8.80 
5)  มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.40 
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 9.20 
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น 9.10 
8)  ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 9.10 

ภาพรวม 9.13 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

โครงการที่
ยกเลิก 

1 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำเส้นหน้ำวัดกลำง 
เส้นหน้ำวัดกลำง หมู่ที่ 1 บ้ำนหอค ำ  

246,000 √    

2 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังเส้นหนองปลำดุก 
หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ   

171,000   √  

3 
 

โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 
บ้ำนหนองเข็ง 

128,000  √   

4 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท่ีทำง
กำรเกษตร พร้อมลงท่อระบำยน้ ำ หมู่ที่ 4 บ้ำน
โคกสะอำด 

197,190 √    

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สู่พื้นที่ทำง
กำรเกษตร หมู่ที่ 4 บ้ำนโคกสะอำด  

60,810  √   

6 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำนโนนยำง 

50,000   √  

7 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 บ้ำนม่วงมีชัย 

50,000   √  

8 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ซอยบ้ำน
นำงบัวพัน หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองบัวทอง 

90,000 √    

9 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองบัวทอง 

50,000   √  

10 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองแสง 200,000   √  
11 โครงกำรต่อเติมศำลำประชำคมหมู่บ้ำน        

หมู่ที่ 9 บ้ำนนำโซ่ 
106,000   √  

12 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 10 บ้ำนวังด่ำน 

110,000 √    

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 5 หมู่ที่ 11 
บ้ำนไทยเจริญ 

134,000  √   

14 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 12 บ้ำนสมประสงค์ 

71,000  √   

 
 
 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

15 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นโนนปลำยนำ
หมู่ที่ 13 บ้ำนหอค ำเหนือ   

112,000  √   

16 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สู่พื้นที่ทำง
กำรเกษตร หมู่ที่ 14 บ้ำนเจริญรัตน์ 

190,000  √   

17 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เส้นบ้ำนน้อย ไป
นำนอก  หมู่ที่ 1 บ้ำนหอค ำ  

300,000   √  

18 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกเมรุ   
บ้ำนม่วงมีชัย หมู่ที่ 6 บ้ำนม่วงมีชัย 

250,000   √  

19 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นห้วยสีลำเลข    
หมู่ที่ 13 บ้ำนหอค ำเหนือ 

100,000   √  

20 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน  
สำยบ้ำนทุ่ง  หมู่ที่ 14 บ้ำนเจริญรัตน์  

200,000  √   

21 โครงกำรปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทำง
กำรเกษตรหนองกวำงโตน หมู่ที่ 13       
บ้ำนหอค ำเหนือ 

100,000 √    

22 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยใช้
หินคลุก 

600,000 √    

23 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ริมแม่น้ ำโขง 
(หน้ำเทศบำลต ำบลหอค ำ) 

100,000  √   

24 โครงกำรปรับปรุงห้องนำยกฯ และ          
รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหอค ำ 

300,000   √  

25 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นนำทำมแข้-
โนนเปลือย หมู่ที่ 1 บ้ำนหอค ำ 

300,000   √  

26 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สะง้อ –โนนยำง 
หมู่ที่ 2 บ้ำนสะง้อ 

200,000   √  

27 โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่ทำง
กำรเกษตร หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองเข็ง 

200,000 √    

28 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนโคกสะอำด 

300,000  √   

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนยำง 

200,000   √  



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับ 

ที่ 
รายการ ตั้งไว้ 

 
โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

30 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ริมทำงหลวง หมู่ที่ 
6 บ้ำนม่วงมีชัย 

200,000   √  

31 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สู่เมรุ หมู่ที่ 7 
บ้ำนหนองบัวทอง 

200,000   √  

32 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนหนองแสง 

100,000    √ 

33 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ริมทำงหลวงเส้น
หน้ำวัด หมู่ที่ 9 บ้ำนนำโซ่ 

200,000   √  

34 โครงกำรก่อสร้ำงเมรุ หมู่ที่ 10  บ้ำนวังด่ำน 200,000    √ 
35 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ภำยในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 11 บ้ำนไทยเจริญ 
200,000   √  

36 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ข้ำงทำงหลวง หมู่
ที่ 12 บ้ำนสมประสงค์ 

200,000   √  

37 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ในหมู่บ้ำน       
(ริมทำง) หมู่ที่ 13 บ้ำนหอค ำเหนือ 

100,000   √  

38 โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นห้วยสีลำเลข  
(ห้วยนำโพธิ์) หมู่ที่ 13 บ้ำนหอค ำเหนือ 

100,000   √  

39 โครงกำรก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยม ถนนเส้น
เจริญรัตน์-โนนสง่ำ หมู่ที่ 14 บ้ำนเจริญรัตน์ 

200,000   √  

40 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.สู่พื้นที่ทำง
กำรเกษตร หมู่ที่ 7 บ้ำนหนองบัวทอง 

150,000   √  

41 ค่ำซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ หมู่ที่ 2  
บ้ำนสะง้อ 

150,000 √    

42 ค่ำซ่อมแซมระบบประปำในเทศบำล     
ต ำบลหอค ำ 

150,000 √    

43 อุดหนุนค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำ ให้กำรไฟฟ้ำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดบึงกำฬ (PEA) 

970,074 √    

44 ค่ำขยำยเขตประปำหมู่บ้ำนภำยในต ำบลหอค ำ 500,000 √    
45 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนศูนย์พัฒนำ   

เด็กเล็ก 
525,000    √ 

46 โครงกำรปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (กำร
ติดตั้งเครื่องปั๊มแช่สแตนเลส ให้ศูนย์เด็ก 

40,000    √ 

 
 



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ที่ 
รายการ ตั้งไว้ 

 
โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงกำรอุดหนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 50,000 √    
2 โครงกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน 30,000    √ 
3 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ, ผู้พิกำร 
50,000    √ 

4 อุดหนุนโครงกำรบรรเทำทุกข์ผู้ประสบภัยให้
กำชำด จังหวัดบึงกำฬ 

30,000    √ 

5 โครงกำรฝึกอบรมอำชีพต่ำงๆ 30,000    √ 
6 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ คนพิกำรและ

ผู้ด้อยโอกำส 
50,000    √ 

7 โครงกำรส่งเสริมหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง 
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 

20,000    √ 

8 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน (รำยหัว) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

227,800 
 

√    

9 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ (ค่ำอำหำรกลำงวันของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก) 

656,000 √    

10 ค่ำอำหำรเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

1,506,610 √    

11 อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.  จ ำนวน 607 คน 

2,428,000 √    

12 โครงกำรอุดหนุนกิจกรรมให้โรงเรียนในเขต
ต ำบลหอค ำ จ ำนวน 6 โรงเรียน 

200,000 √    

13 โครงกำรป้องกันไข้เลือดออก 200,000 √    
14 โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 50,000 √    
15 อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตำมโครงกำร

พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 14 
หมู่บ้ำน 

105,000 √    

16 โครงกำรสร้ำงหลักประกันรำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 7,652,400 √    
17 โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำร

ทำงสังคมแก่คนพิกำรและทุพพลภำพ 
2,092,800 √    

18 โครงกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์  
ต ำบลหอค ำ 

30,000 √    

 



 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

19 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพต ำบล
หอค ำ (สปสช.) 

150,000 √    

20 ทุนกำรศึกษำส ำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล
เด็ก 

45,000 √    

 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงกำรตั้งจุดตรวจและอ ำนวยควำมสะดวก
ช่วงเทศกำล 

50,000 √    

2 โครงกำรสัมมนำวิชำกำรและพิธีชุมนุม 
สวนสนำม เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำ 
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ปี 61 

20,000 √    

3 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 90,000 √    
4 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อปพร. 

ประจ ำปี 2561 
200,000 √    

5 โครงกำรฝึกอบรมป้องกันภัยภำยในหมู่บ้ำน 30,000 √    
6 ค่ำจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมค่ำ

ติดตั้ง (ภำยนอก) 
319,031    √ 

7 โครงกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  50,000    √ 
8 ค่ำจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM 

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
12,000 √    

 
 
 
 
 
 



 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและ       
     นันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

 รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงกำรแข่งขันกีฬำต ำบลหอค ำสร้ำง
ควำมรู้รักสำมัคคีของประชำชน 

200,000 √    

2 โครงกำรกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์ต้ำนยำเสพติด 50,000    √ 
3 โครงกำรกีฬำงำนวันเทศบำลสัมพันธ์ต้ำน 

ยำเสพติด 
50,000    √ 

4 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 

70,000 √    

 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ 
ที่ 

 รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงกำรอนุรักษ์ รักษำป่ำสิ่งแวดล้อม 25,000 √    
2 ค่ำฝังกลบบ่อขยะ 100,000 √    
3 ค่ำวัสดุยำเคมี ยำฆ่ำแมลง ยำฆ่ำหญ้ำ 

เทศบำลต ำบลหอค ำ 
10,000    √ 

4 โครงกำรคัดแยกขยะ 50,000 √    
5 โครงกำรปักเขตท่ีสำธำรณะ 100,000    √ 
6 โครงกำรฝึกอบรมกำรผลิตแก๊สชีวภำพใน

ครัวเรือน 
70,000    √ 

7 โครงกำรศูนย์สำธิตเศรษฐกิจพอเพียงด้ำน
กำรเกษตร 

100,000  √   

 
 
 
 
 
 



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 อุดหนุนโครงกำรงำนประเพณีและกิจกรรม
ทำงศำสนำของหมู่บ้ำน 

96,000 √    

2 โครงกำรส่งเสริมประเพณีสงกรำนต์ 150,000 √    
3 โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 120,000    √ 
4 โครงกำรจัดงำนประเพณีบุญบั้งไฟ 100,000    √ 
5 โครงกำรแข่งเรือยำวประเพณีต ำบลหอค ำ 

ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

900,000 √    

6 อุดหนุนโครงกำรแข่งเรือประเพณีบ้ำนหนอง
เข็ง 

20,000    √ 

 
 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม ่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

1 โครงกำรจัดประชุมประชำคมต ำบล 75,000 √    
2 โครงกำรออกเก็บภำษีเคลื่อนที่ 10,000 √    
3 โครงกำรรวมพลังปกป้องสถำบันส ำคัญ

ของชำติและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและ 
พระบรมวงศำนุวงศ์ 

60,000 √    

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 20,000   √  
5 อุดหนุนโครงกำรปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล

ข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระดับอ ำเภอ ให้แก่  
อบต. โนนสมบูรณ ์

15,000 √ 
 

   

6 โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีของเทศบำล
ต ำบลหอค ำ 

208,000 √    

 
 
 

 



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

 

ล าดับ
ที่ 

รายการ ตั้งไว้ 
 

โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

7 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 12 ตัว 15,000 √    
8 ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีบุนวม จ ำนวน 30 ตัว 24,300 √    
9 ค่ำจัดซื้อเครื่องอัดฉีดน้ ำล้ำงรถ จ ำนวน 

1 เครื่อง 
18,000 √    

10 ค่ำจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 
นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 

10,200 √    

11 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 
(ส ำนักปลัด) 

16,000 √    

12 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ ำนวน 1 เครื่อง   
(ส ำนักปลัด) 

7,700 √    

13 ค่ำจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 2 
ซุ้ม 

200,000 √    

14 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ 200,000   √  
15 ค่ำจัดซื้อกล้องดิจิตอล จ ำนวน 1 เครื่อง 

(กองคลัง) 
11,000 √    

16 ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ ำนวน 1 ชุด (กองคลัง) 

16,000 √    

17 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส ำหรับส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง 
(กองคลัง) 

16,000 √    

18 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเข็มกระแทก
แบบเมตริกซ์ แบบแคร่สั้น จ ำนวน      
1 เครื่อง (กองคลัง) 

22,000 √    

19 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ ำนวน 10 เครื่อง (กองกำรศึกษำ) 

43,000 √    

20 ค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน พร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 
1 ชุด (กองช่ำง) 

6,000 √    

21 ค่ำจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 6 นิ้ว 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

5,800 √    

 
 



 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 
ล าดับ

ที่ 
รายการ ตั้งไว้ 

 
โครงการ 
ที่ด าเนิน 
การแล้ว 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยงัไม่

ด าเนินการ 

โครงการ
ที่ยกเลิก 

22 ค่ำจัดซื้อบล็อคลม จ ำนวน 1 ชุด 4,000 √    
23 ค่ำจัดซื้อปั๊มหอยโขง (หน้ำแปลน) ขนำด 

3 แรงม้ำ 1 เฟส จ ำนวน 3 ตัว 
41,250 √    

24 ค่ำจัดซื้อปั๊มหอยโขง (หน้ำแปลน) ขนำด 
5 แรงม้ำ 1 เฟส จ ำนวน 2 ตัว 

35,912 √    

25 ค่ำจัดซื้อปั๊มหอยโขง (หน้ำแปลน) ขนำด 
5 แรงม้ำ 3 เฟส จ ำนวน 2 ตัว 

37,644 √    

26 ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ ำนวน 1 ชุด (กองช่ำง) 

16,000 √    

 
 
 

 
 

 

 

 

 

           

 


