คำนำ
รายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ของเทศบาลต าบลบึ ง โขงหลง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความ
ใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันที่ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
เพื่อเสนอผู้บริหารของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควร
มีการ แก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่
อย่างไร และเพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลบึงโขงหลงหวังว่า รายงานการ
ติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบึง โขงหลง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 ฉบับ นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวม
ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
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สำรบัญ
เรื่อง
หน้ำ
ส่วนที่ ๑
- บทนา
- ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๑
๑
๒
๒
๑–๒

ส่วนที่ ๒
- ข้อมูลทั่วไป
๑-๒
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- ยุทธ์ศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง

๓
๓

ส่วนที่ ๓
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต๔ - ๒๑
ส่วนที่ ๔
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ

๒๒
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ส่วนที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ
๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปี”
1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการ
ประเมิน คุณภาพของแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0810.2/ว 5797 ลงวัน ที่ 10 ตุล าคม 2559 เรื่ อง แนวทางและหลั กเกณฑ์การจัดทาและประสาน
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 4 ปี ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 คะแนน
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนนประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด
10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์
5 คะแนน
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(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์
5 คะแนน
(8) แผนงาน
5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ
5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
4 ปี ประกอบด้วย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10 คะแนน
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10 คะแนน
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา60คะแนนประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5 คะแนน
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5 คะแนน
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง
5 คะแนน
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5คะแนน
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
5 คะแนน
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5 คะแนน
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5 คะแนน
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5 คะแนน
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5 คะแนน
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5 คะแนน
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5 คะแนน
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)
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ควำมสำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
กำรติดตำม เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมตามโครงการถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ที่จ าเป็ น ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิภ าพของโครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่ “การติ ดตาม”(Monitoring)
หมายถึง กิจ กรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลั บ (Feedback) เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานโครงการ ปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่ประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของ
โครงการ ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่ าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน หรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
กำรประเมินผล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทางาน เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นเมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
1. เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงโขงหลงและเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2. เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้บรรลุ
เป้าหมายและนาผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
3. เพื่อทราบถึงโครงการที่มีประสิทธิภาพให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชนในการดาเนินโครงการของเทศบาล
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2. ติดตามและประเมินผล เกี่ยวกับงานเอกสาร หลักฐาน การลงพื้นที่ สอบถาม และ
การสังเกตการณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
3. ประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลการติดตามและประเมินผลและจัดทาเป็นรูปเล่ม
นาเสนอผู้บริหารท้องถิ่น สภาเทศบาลตาบลบึงโขงหลงคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบึงโขงหลงและ
ประกาศให้ประชาชนทราบ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบึงโขงหลงและเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2. ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขเพื่อนามาปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. สามารถนาโครงการที่มีประสิทธิภาพให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการดาเนินโครงการของเทศบาล
ตาบลบึงโขงหลง
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลทั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
เทศบำลตำบลบึงโขงหลง
๑. ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 11 ตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีพื้นที่รับผิดชอบขนาดพื้นที่
13.2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตาบลบึงโขงหลง 7 ชุมชน และตาบลโพธิ์หมากแข้ง 5 ชุมชน
จานวนประชากรปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 9,835 คน ครัวเรือนมีจานวน 3,074 ครัวเรือน แยกเป็น ประชากร
ชาย 4,852 คน และประชากรหญิง 4,983 คน
๒. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
"เศรษฐกิจดี ชีวีเข้มแข็ง พัฒนำแหล่งเรียนรู้เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน ชุมชนมีส่วน
ร่วมพัฒนำด้วยหลักธรรมำภิบำล"
3. พันธกิจ (Mission) ของเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
(1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และกีฬา
(5) ส่งเสริมและพัฒนาสร้างจิตสานึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
(6) ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(7) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้ทันสมัย
(8) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรท่องเที่ยว
1.1 โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
1.2 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
1.3 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
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1.4 ขยายเขตไฟฟ้ า พร้ อ มพาดสายดั บและติด ตั้ ง ไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งเพื่ อ ให้ เ พี ย งพอกั บความ
ต้องการของชุมชน
1.5 ขยายเมนน้าประปาในเขตเทศบาลให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชนและให้มีประปา
ใช้ทุกครัวเรือน
1.6 ก่อสร้างร่องระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังของพื้นที่ภายในเขต
เทศบาล
1.7 ก่อสร้างถนน คสล. ให้ครบทุกซอกซอยภายในเขตเทศบาลเพื่อให้การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัยจากฝุ่นละออง
1.8 ขุดลอกหนองสาธารณะเพื่อให้ มีน้าเพียงพอกับการทาการเกษตรของเกษตรกรในเขต
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
1.9 ปรับปรุงผิวถนนลูกรังทางการเกษตร เพื่อใช้ในการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตร
1.10 ก่อสร้างศาลาประชาคมในเขตเทศบาล เพื่อใช้ในการดาเนินกิจการต่าง ๆ ของชุมชน
1.11 ถมดินปรับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขตเทศบาล
1.12 สนับสนุนส่งเสริมให้บึงโขงหลงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ การจัดประเพณี
ต่างๆ การแข่งเรือยาว วันลอยกระทงประจาปี
1.13 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวในวโรกาส
พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป
2. ด้ำนกำรศึกษำศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1 ดาเนิ นการจัดการศึกษาก่อนวัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและลดภาระของบิดา
มารดา
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรียน
2.4 อนุรักษ์ส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
พนักงานท้องถิ่น
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ำนกำรอำชีพ และคุณภำพชีวิต
3.1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ให้มีและสงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส ให้มีและบารุงสงเคราะห์มารดาและเด็ก
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสร้างทางเลือกใหม่ สร้างโอกาสลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้
ราษฎรได้รับการอบรม
3.3 ผลักดันประสานงานภาครัฐในการจัด สปก.ช และออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล
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4. ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
จัดมาตรการป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพอนามัยของราษฎร ดูแลความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดของบ้านเมือง ให้มีตลาดที่ถูกหลักสุขาภิบาล ปรับปรุงดูแล
สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม
5. ด้ำนรักษำควำมสงบและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
5.1 ให้การสนับสนุนศูนย์ต่อสู้ป้องกันเพื่อเอาชนะยาเสพติด
5.2 ให้การสนับสนุนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.3 ให้การสนับสนุนศูนย์ อปพร.
5.4 ให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน
5.5 จัดตั้งจุดบริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้รถ ใช้ถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
5.6 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ภัย การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว
6. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี
6.1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการออกบริการของงานต่าง ๆ เทศบาลการรับฟัง
ปัญหาต่าง ๆ ของราษฎรในชุมชน
6.2 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อให้ ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนและเสนอโครงการภายในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
6.3 ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และคุณธรรมให้แก่บุคลากรของเทศบาลโดยการส่งเสริมให้
บุคลากรในเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสถาบันกรมส่งเสริมและสถาบันอื่น ๆ เพื่อให้บุคลากรได้มี
ความรู้ความสามารถและคุณธรรม
6.4 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาลได้แก่การจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี
6.5 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานได้แก่การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ของ
สานักงานให้เพียงพอต่อการปฏิ บัติงาน และการซ่อมบารุงเครื่องมือ เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เน้นการปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่า
มีส่วนร่วมและภายใต้ระเบียบกฎหมายได้แก่ การจัดทาแผนควบคุมภายในของเทศบาล เพื่อตรวจสอบการ
บริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้
6.6 ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง
๕. ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
5.1 เทศบำลตำบลบึงโขงหลงกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 8 ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.1 ด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
1.2 ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
1.3 ด้านการวางผังเมือง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
แนวทำงกำรพัฒนำ
2.1 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
2.2 ด้านสวัสดิการสังคม
2.3 ด้านการศึกษา
2.4 ด้านการสาธารณสุข
2.5 ด้านการส่งเสริมการเกษตร
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
3.2 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกีฬำ
แนวทำงกำรพัฒนำ
4.1 ด้านการค้า และการลงทุน
4.2 ด้านการท่องเที่ยว
4.3 ด้านการกีฬา
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
5.1 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
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5.2 ด้านการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
5.3 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น
แนวทำงกำรพัฒนำ
6.1 ด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.2 ด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
6.3 ด้านการอนุรักษ์ ทานุบารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่
ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
แนวทำงกำรพัฒนำ
7.1 ด้านขีดความสามารถ สมรรถนะบุคลกรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
7.2 ด้านระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศ และนวัตกรรมในการทางานโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
7.3 ด้านระบบการติดตามประเมินผลพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
7.4 ด้านระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ
7.5 ด้านสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
ในองค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำ
8.1 ด้านการปรับสภาพแวดล้อม และการปรับปรุงภูมิทัศน์
8.2 ด้านการส่งเสริม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๖. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดบึงกำฬ
1. วิสัยทัศน์ของจังหวัด(Vision)
“สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน”
๒. พันธกิจ(Mission)
1. มุ่ ง สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ระบบโครงสร้ า งบริ ก ารพื้ น ฐานให้ ไ ด้ ม าตรฐาน เพื่ อ การผลิ ต ทาง
การเกษตร และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
2. พั ฒ นาระบบโลจิ ส ติก ส์ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถรองรั บการค้ า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พั ฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมอย่างยั่งยืน
3. พัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสั งคมตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สังคม
มั่นคง
4. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเท
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5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคม
โลก
6. เตรียมการยกระดับพื้นที่เป็นนิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
7. เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณา
การทุกภาคส่วน (เพิ่มเติม)
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน (เพิ่มเติม)
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้ำประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการผลิต
๒. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร เกษตรกร สถาบันและเครือข่าย
เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง
๓. การพัฒนาและนาระบบฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร ไปใช้วางแผนการผลิต
๔. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสิ น ค้ า เกษตรให้ เ พี ย งพอต่ อ การบริ โ ภคและได้
มาตรฐาน ตามความต้องการของตลาด
๕. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาด
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
เป้ำประสงค์ เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยการค้าการลงทุนชายแดน
2. พัฒนาระบบบริการและสิ่งอานวยความสะดวกการค้าชายแดน
3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางจัดจาหน่าย
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาการท่องเที่ยวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน
เป้ำประสงค์ พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน
กลยุทธ์
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวก
2. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว
เป้ำประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี
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กลยุทธ์
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการ
4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
เป้ำประสงค์ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัย และคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
1. การพัฒนาคนบึงกาฬสู่สังคมคุณภาพ
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
3. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคม
4. บริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
5. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและคนในพื้นที่ชายแดน
6. สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อความมั่นคงชายแดน
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ส่วนที่ 3
วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานและวัดระดับ
ความสาเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง โดยการสารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกั บผลการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
1. วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
1.1 ประชำกรในกำรติดตำมและประเมินผล
ประชากรที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลตามแผน ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการ ผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง 2 ตาบลในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
1.2 กลุมตัวอยำงในกำรติดตำมและประเมินผล
กลุ มตัวอยางในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมทั้ง 2 ตาบลในเขตพื้นที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ได้แก่ ตาบลบึง
โขงหลง 7 ชุมชน ต าบลโพธิ์ ห มากแข้ง 5 ชุม ชน จานวนประชากร ทั้ง สิ้ น 9,835 คน แยกเป็ น
ประชากรชาย 4,852 คน และประชากรหญิง 4,983 คน ครัว เรือนมีจานวน 3,074 หลั งคาเรือน
ข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 2560-2563 : 8)
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
1.3 เครื่องมือในกำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำง
ในการติดตามและประเมินผล การประเมินความพึงพอใจใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) แบ่งออกเป็น
5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนมา
ใช้บริการของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปรับปรุงในการดาเนินงานตามแผน
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง โดยกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย
เกณฑ์ให้ คะแนนการตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็ นของผู้ เข้าร่ว มโครงการเป็นรายข้อให้
คะแนน ดังนี้
เกณฑ์
ข้อคาถามเชิงบวก (Positive)
ข้อคาถามเชิงลบ(Negative)
มากที่สุด
5 คะแนน
1 คะแนน
มาก
4 คะแนน
2 คะแนน
ปานกลาง
3 คะแนน
3 คะแนน
น้อย
2 คะแนน
4 คะแนน
น้อยที่สุด
1 คะแนน
5 คะแนน
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และเกณฑ์การแปลความหมาย นาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ที่ดัดแปลงจากเกณฑ์
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับมาก
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อย
คะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง
มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
1.4 วิธีกำรเก็บรวบรวมขอมูล
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 วิธีคือ
วิธีที่ 1 เก็บรวบรวมจากเอกสาร ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสี่ปี เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2560 ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง เพื่อนามาวิเคราะห์ประเมินผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
วิธีที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาฯ โดยวิธีการสุ่ มตัว อย่างโครงการเฉพาะ
โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทถนน สะพาน และอาคารอเนกประสงค์ ดาเนินการโดยขอความ
ร่วมมือสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบึงโขงหลง กรอกแบบสารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ สถานที่ตั้ง
โครงการ
วิธีที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ในภาพรวมตามแบบที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกาหนด ประกอบด้วย
1. การสารวจความพึงพอใจ ต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงใน
ภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. การสารวจความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
ในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ ทั้งนี้ โ ดยอาศัย ความร่ว มมือของของประชาชนในพื้นที่ สถานที่ตั้งโครงการรวมทั้ ง
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องประเมินฯ
1.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จ รูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หาค่าความถี่ ค่ารอยละ
คาเฉลี่ ย ค่าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสั งเคราะห์ ข้อมูล เชิงพรรณนา ตามความเหมาะสมโดยสั มพันธ์กั บ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
1. คาความถี่ และ คารอยละ (Frequency and Percentage) เพื่อใชอธิบายความถี่
และรอยละของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 1
2. คาเฉลี่ย ( X ) ใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความ
พึงพอใจของผูมารับบริการ
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard deviation (S.D.) เพื่อใชอธิบายคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของข้อมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผูมารับบริการ
4. การคานวณค่าสถิติพื้นฐานร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS for Windows (Statistical Package for the SocialSciences for Windows)
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1.6 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ใช้แบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามคู่มือ
การติดตามและประเมินผล การจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีแบบประเมินดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕9
เรื่ อง ซั กซ้ อมแนวทางการจั ดท าและประสานแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต
2.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนำคต
๑) ป้องกันเกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เนื่องจากการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน
๒) ป้องกันประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาฯ ที่มีความยุ่งยาก
มากขึ้น
๓) ส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างตรงจุด
2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) ควรพิจ ารณาตั้งงบประมาณให้ เพีย งพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ ล ะด้านที่จะต้อ ง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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ส่วนที่ 4
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตาบลบึงโขงหลงได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562) เมื่อวันที่ 20
มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ดังนี้
2560
2561
2562
ยุทธศำสตร์
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน
งบประมำณ
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
27 10,406,500 160 73,300,026 210 122,848,370
พื้นฐาน
การพัฒนาด้านการเกษตร
54 28,596,400 44 3,979,000 54
7,081,000
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการจัด
13 1,308,800
8
428,800
13
608,800
ระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย
การพัฒนาด้านการค้า การ 10 2,680,000 10
745,000
10
745,000
ลงทุน การท่องเที่ยว และ
กีฬา
การพัฒนาด้านการบริหาร
5
430,000
9
1,250,000
6
450,000
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศิลป
9
1,060,000 16 1,665,000 16
1,575,000
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านระบบการ
43 4,666,500 16 1,401,000 19
1,561,000
บริหารจัดการที่ดี
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
3
300,000
4
330,000
6
500,000
และพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
รวม
164 49,448,200 267 83,098,826 334 135,369,170
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เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ดังนี้
1. ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรนำแผนพัฒนำสำมปี ของเทศบาลตาบลบึงโขงหลงมาจัดทา
เป็นแผนดาเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และกีฬา
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
8. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
รวมทั้งสิ้น

โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
ห้วงปี พ.ศ. ๒๕60
27

โครงกำรที่อนุมัติ
งบประมำณ
พ.ศ. ๒๕60
26

96.30

54

40

74.07

13

11

84.62

10

8

80.00

5

3

60.00

9

9

100.00

43

43

100.00

3

0

0.00

164

140

85.37

ร้อยละ

ผลการประเมินความสามารถในการนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) ห้วงปี พ.ศ. 2560
มีจานวน 164 โครงการ มาจัดทาเป็นแผนดาเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน 140 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.37
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2. ประเมินความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ซึ่งเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
งบประมำณที่ตั้งไว้ในกำร
พัฒนำ

งบประมำณที่
เบิกจ่ำย

ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10,212,500

670,300

6.56

2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และกีฬา
5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี
8. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
รวมทั้งสิ้น

27,319,690

9,419,065.80

34.48

1,130,000

57,840

5.12

470,000

25,400

5.40

140,000

0.00

0.00

850,000

0.00

0.00

4,611,500

1,485,215

32.21

0.00

0.00

0.00

44,733,690

11,657,820.80

26.06

ยุทธศำสตร์

เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ตั้งงบประมาณทั้งหมดไว้ 44,733,690 บาท ซึ่งสามารถนา
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,657,820.80 บาท
คิดเป็นร้อยละ 26.06
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ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการเกษตร
และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย
ด้านการค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
กีฬา
ด้านการบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ด้านระบบการ
บริหารจัดการที่
ดี
ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ
เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
รวม

แผนกำรดำเนินกำร อนุมัติงบประมำณ
ทั้งหมด
จำ
งบ
จำ
งบ
นว ประมำณ นว ประมำณ
น
น
27 10,406,5 26 10,212,5
00
00
54 28,596,4 40 27,319,6
00
90

ลงนำมสัญญำ
จำ
นว
น
5

งบ
ประมำณ
1,001,300

เบิกจ่ำย
จำ
นว
น
3

งบ
ประมำณ
670,300

9

9,411,565.8
0

9

9,419,065.8
0

13

1,308,80
0

11

1,130,00
0

2

57,840

2

57,840

10

2,680,00
0

8

470,000

1

25,400

1

25,400

5

430,000

3

140,000

0

0.00

0

0.00

9

1,060,00
0

9

850,000

0

0.00

0

0.00

43

4,666,50
0

43

4,611,50
0

10

1,485,215

10

1,485,215

3

300,000

0

0.00

0

0.00

0

0.00

16
4

49,448,2
00

14
0

44,733,6 27 11,981,320. 25 11,657,820.
90
80
80
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ส่วนที่ 5
สรุปผลกำรประเมินแผนพัฒนำเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สรุปผลการประเมินความสามารถในการนาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง เพื่อศึกษา
ระดับความสาเร็จ ในการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง และเพื่อศึกษาผลการ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของเทศบาลตาบลบึงโขงหลง
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสำมปี
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คำชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยจัดทาการประเมินและ
รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่เทศบาลตาบลบึงโขงหลง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีแล้ว
ประเด็นกำรประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรส่วนท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 กำรจัดทำแผนกำรพัฒนำส่วนท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี
19. มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี หรือไม่

มีกำร
ดำเนินงำน

ไม่มี
กำรดำเนินงำน






















สรุปผลกำรประเมินจากเกณฑ์การประเมินกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงโขง
หลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินครบถ้วน 100%
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แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรดำเนินงำนขององค์กำรปกครองส่วนจังหวัดบึงกำฬ
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี
โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบึงโขงหลง
2. รายงานผลการดาเนินงาน
 (1) ครั้งที่ ๑ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)
ส่วนที่ 2 สรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 3 ปี

(2) ครั้งที่ ๒ (เมษายน – กันยายน)

ปี พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2561
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2562
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

27

10,406,500

160

73,300,026

210

122,848,370

2. การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ 54
ชีวิต

28,596,400

44

3,979,000

54

7,081,000

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

1,308,800

8

428,800

13

608,800

13

รวม 3 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
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4. การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
และกีฬา

10

2,680,000

10

745,000

10

745,000

รวม

ส่วนที่ 2 สรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำ 3 ปี (ต่อ)
ปี พ.ศ. 2560
ยุทธศำสตร์

จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2561
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

ปี พ.ศ. 2562
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

5. การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

5

430,000

9

1,250,000

6

450,000

6. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9

1,060,000

16

1,665,000

16

1,575,000

7. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี

43

4,666,500

16

1,401,000

19

1,561,000

8. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3

300,000

4

330,000

6

500,000

รวม 3 ปี
จำนวน
โครงกำร

งบประมำณ

รวม

~ 23~

รวมทั้งสิ้น

2. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 3ปี (ปี พ.ศ.2560)

ยุทธศำสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงกำรที่แล้ว อยู่ระหว่ำงกำร
โครงกำรที่
ยังไม่ดำเนินกำร โครงกำรที่ยกเลิก
รวมทั้งหมด
เสร็จ
ดำเนินงำน
เพิ่มเติม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ละ
1
0.99
19 22.09
20 10.70

2.การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพ 6
ชีวิต

5.94

-

-

10

11.63

-

-

-

-

16

8.56

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2

1.98

-

-

8

9.30

-

-

-

-

10

5.35

4.การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ

4

3.96

-

-

4

4.65

-

-

-

-

8

4.28
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ท่องเที่ยว และกีฬา
5.การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

-

-

-

-

2

2.33

-

-

-

-

2

1.07

6.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2

1.98

-

-

3

3.49

-

-

-

-

5

2.67

7.การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

86

85.15

-

-

39

45.35

-

-

-

-

125

66.84

8.การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

-

-

-

-

1

1.16

-

-

-

-

1

0.53

-

-

86

-

-

-

-

187

รวม

101

3. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (ปี พ.ศ.2560)
ยุทธศำสตร์
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบปกติ
เงินสะสม
จำนวนเงิน
ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ
1,950,000.00
0.63

งบหน่วยงำนอื่น
จำนวนเงิน ร้อยละ

รวม
จำนวนเงิน
ร้อยละ
1,950,000.00
0.63

2.การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5,789,770.00

1.88

5,789,770.00

1.88

3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ

2.42

7,434,632.83

2.42

7,434,632.83
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รักษาความสงบเรียบร้อย
4.การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ 9,836,751.00
กีฬา

3.20

5.การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

-

6.การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
7.การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
8.การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
รวม

-

9,836,751.00

3.20

-

979,900.00

0.31

979,900.00

0.31

60,701,850.1
7
-

19.77

60,701,850.1
7
-

19.77

86,692,904.0
0

28.24

86,692,904.0
0

28.24

-

-

ส่วนที่ 3. ผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ประจำปี 2560
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน

งบประมำณ

~ 26~

ระหว่ำง
ดำเนินกำร
-

ยังไม่
ดำเนินกำร
-

งบประมำณที่ได้รับ

งบประมำณที่เบิก

-

ดำเนินกำรแล้ว
เสร็จ
-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

~ 27~

ได ้ดำเนินกำรโครงกำรตำมเทศบัญญัตงิ บประมำณ ปี ในเขตพืน
้ ที่ โดยได ้รับควำมร่วมมือ กำรส่งเสริม
และสนับสนุนจำกภำคประชำชน ภำครัฐ และภำคเอกชนในพืน
้ ทีต
่ ลอดจนโครงกำรต่ำงๆ ประสบผลสำเร็จด ้วยดี
ก่อให ้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนทัง้ ในพืน
้ ทีแ
่ ละพืน
้ ทีใ่ กล ้เคียง โดยมีผลกำรดำเนินงำนทีส
่ ำคัญดังนี้
อปท. ใส่ข ้อมูลผลกำรดำเนินกำร เช่น แผนภูม ิ ตำรำง กรำฟเปรียบเทียบ รูปถ่ำย
ผลกำรสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน หรือ ข ้อมูลผลกำรดำเนินงำนด ้ำนอืน
่ ๆ
1. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภำยในเขตเทศบำล(ปูทบ
ั แอลฟั ลติกถนนสำยหนองบัว)บ ้ำนบึงโขงหลง
(ใส่รป
ู )
2. โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ภำยในเขตเทศบำล(ปูทบ
ั แอลฟั ลติกถนนจำกประตูทำงเข ้ำหมูบ
่ ้ำน ถึง
ศำลำประชำคม) บ ้ำนทรำยทอง
(ใส่รป
ู )
3. ก่อสร ้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ไม่เกิน 51 - 80 คน (ตำมแบบ สถ.ศพด.2) กำหนด หมูท
่ ี่ 1 บ ้ำนดอนกลำง
ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ
(ใส่รป
ู )
4. อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ
(ใส่รป
ู )
5. รำยจ่ำยจำกเงินสำรองจ่ำย
(ใส่รป
ู )
6. สนับสนุนอำหำรเสริม (นม) ให ้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. และสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล
(ใส่รป
ู )
7. ค่ำใช ้จ่ำยสนับสนุนอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบำล
(ใส่รป
ู )
8. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช ้จ่ำยกำรบริกำรสถำนศึกษำ ค่ำอำหำรกลำงวันให ้กับนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัด
เทศบำล
(ใส่รป
ู )
9. สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวันให ้กับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
(ใส่รป
ู )
10. โครงกำรสนับสนุนเบีย
้ ยังชีพผู ้ป่ วยโรคเอดส์
(ใส่รป
ู )
11. ค่ำใช ้จ่ำยในกำรป้ องกันกำรลดอุบต
ั เิ หตุบนท ้องถนนช่วงเทศกำล
(ใส่รป
ู )
12. โครงกำรให ้ควำมรู ้ด ้ำนกำรป้ องกันสำธำรณภัยในชุมชน
(ใส่รป
ู )
13. โครงกำรแข่งขันกีฬำท ้องถิน
่ สัมพันธ์ต ้ำนยำเสพติด
(ใส่รป
ู )
14. โครงกำรฝึ กอบรมและศึกษำดูงำนเทศบำลตำบลบึงโขงหลง
(ใส่รป
ู )
15. รำยจ่ำยเกีย
่ วกับกำรรับรองและพิธก
ี ำร (สำนักปลัด)
(ใส่รป
ู )
16. รำยจ่ำยเพือ
่ ให ้ได ้มำซึง่ บริกำร (รวมทุกกอง)
(ใส่รป
ู )
17. ค่ำใช ้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของผู ้บริหำรสมำชิกสภำ ข ้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท ้องถิน
่
(ใส่รป
ู )
18. โครงกำรฝึ กอบรมบุคลำกรท ้องถิน
่
(ใส่รป
ู )
ิ อืน
19. ค่ำบำรุงรักษำซ่อมแซมทรัพย์สน
่ ๆ (รวมทุกกอง)

~ 28~

(ใส่รป
ู )
20. อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิห
์ มำกแข ้งเพือ
่ สนับสนุนโครงกำรสนับสนุนศูนย์รวมข ้อมูลข่ำวสำรกำร
้ จัดจ ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
จัดซือ
่ ระดับอำเภอ
(ใส่รป
ู )
21. โต๊ะทำงำนเหล็กระดับ 6-7 จำนวน 2 ชุด ๆละ 6,500 บำท (สำนักปลัด)
(ใส่รป
ู )
22. เครือ
่ งทำน้ ำเย็น จำนวน 1 ชุด (กองวิชำกำรฯ)
(ใส่รป
ู )
23. เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล จำนวน 1 ชุด (กองคลัง)
(ใส่รป
ู )

~ 29~
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