
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

ของ เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
……………………………….………………………. 

 

ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
         1. ด้านกายภาพ 
      1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  (แผนที่ประกอบ) 
            เทศบาลต าบลหอค า  ตั้งอยู่บ้านหอค า  หมู่ 1  ต าบลหอค า   อ าเภอเมืองบึงกาฬ    
จังหวัดบึงกาฬ  ถนนทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - หนองคาย  มีระยะห่างจากอ าเภอเมืองบึงกาฬ  26  กิโลเมตร 
เนื้อท่ี โดยประมาณ  จ านวน  40.04  ตารางกิโลเมตร หรือ จ านวน  25,033 ไร่ 
 
 
  แผนที่แสดงขอบเขตการปกครอง ต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
          ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  ต าบลหอค าเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีแม่น้ าโขงไหลผ่านหลายหมู่บ้าน   
มีหนองน้ าธรรมชาติส าคัญเหมาะแก่การเกษตร  ลักษณะหมู่บ้านตั้งอยู่เป็นแนวยาวตามถนนหลวงสาย หนองคาย – 
นครพนม และแนวยาวตามล าแม่น้ าโขง 
   ทิศเหนือ       จด    แม่น้ าโขง สปป.ลาว 
   ทิศใต้           จด    ทต.โนนสว่าง , ทต.หนองเลิง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
   ทิศตะวันออก       จด    เทศบาลต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
   ทิศตะวันตก         จด    อบต.นากั้ง , อบต.ปากคาด  อ าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
 
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
        ลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อน และแห้งแล้ง (ธันวาคม- มกราคม) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม และร้อนจัดในเดือนเมษายน 
ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ (มิถุนายน-กรกฎาคม)อุณหภูมิโดยทั่วไปจะลดลง และในเดือนตุลาคมอุณหภูมิจะเริ่ม
ลดลงจนอากาศหนาวเย็น 
 
   1.4 ลักษณะของดิน 
       ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดิน ท าให้การระบายน้ าได้ดี และการไหลบ่าของน้ าบนผิว
ดินมีความรวดเร็ว สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว จึงต้องมีการปรับปรุง
โดยการใช้ระบบชลประทานและการขุดบ่อน้ าที่ต้องมีกรรมวิธีแบบพิเศษในการรองพ้ืนหน้าดินท าให้การเก็บกักน้ าได้ดี 
เพ่ือให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
         2.1 เขตการปกครอง 
     จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน   14  หมู่  ได้แก่หมู่ที่  1-14 
     จ านวนหมู่บ้านในเขต เทศบาลเต็มบางส่วน    -    หมู่    ได้แก่หมู่ที่     - 
 

        2.2  การเลือกตั้ง 
    เทศบาลต าบลหอค า มีจ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 5,600 คน 
 
3. ประชากร    
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   ณ  พฤษภาคม  2562 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวน
ครัวเรือน ชาย หญิง 

1 หอค า 421 463 896 304 
2 สะง้อ 331 288 604 219 
3 หนองเข็ง 229 218 450 152 
4 โคกสะอาด 458 481 924 250 
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หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนประชากร รวม จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง 
5 โนนยาง 333 306 650 164 
6 ม่วงมีชัย 295 329 592 185 
7 หนองบัวทอง 252 246 489 148 
8 หนองแสง 54 47 101 34 
9 นาโซ่ 203 190 393 123 
10 วังด่าน 142 136 259 82 
11 ไทยเจริญ 260 260 512 183 
12 สมประสงค ์ 122 115 234 96 
13 หอค าเหนือ 188 187 390 108 
14 เจริญรัตน์ 374 359 725 205 
รวม 3,642 3,625 7,267 2,253 

     มีความหนาแน่นเฉลี่ย  181.00  คน / ตารางกิโลเมตร 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลหอค า  ณ  เดือน พฤษภาคม  2562 
 

 
ที ่

 
หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของเทศบาลต าบลหอค า  
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ปี) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 หอค า 425 458 423 473 427 470 428 469 421 463 
2 สะง้อ 320 294 317 287 312 283 310 289 331 288 
3 หนองเข็ง 228 223 229 221 228 220 228 218 229 218 
4 โคกสะอาด 445 475 450 474 450 472 450 481 458 481 
5 โนนยาง 330 312 334 316 334 310 339 308 333 306 
6 ม่วงมีชัย 284 307 284 308 290 315 296 323 295 329 
7 หนองบัวทอง 250 252 245 244 249 240 249 242 252 246 
8 หนองแสง 52 43 55 46 56 46 53 45 54 47 
9 นาโซ่ 201 190 201 192 201 186 205 187 203 190 
10 วังด่าน 134 130 132 127 134 131 141 134 142 136 
11 ไทยเจริญ 254 259 250 262 261 255 260 261 260 260 
12 สมประสงค ์ 119 116 120 114 124 116 125 116 122 115 
13 หอค าเหนือ 207 200 199 191 195 191 377 359 188 187 
14 เจริญรัตน์ 381 347 375 350 379 360 190 188 374 359 

รวม 3,630 4,646 3,614 3,605 3,640 3,595 3,651 3,620 3,642 3,625 
8,276 7,219 7,235 7,271 7,267 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
 
 หญิง (คน) ชาย  (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 786 838 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 2,289 2,333 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 550 471 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 3,625 3,642 ทั้งสิ้น 7,267  คน 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษา                           6         แห่ง    (ขยายโอกาส 2 แห่ง) 
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน         4         แห่ง 
 หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน             14        แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชน                             2        แห่ง 
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล    1        แห่ง 

 

 4.2  สาธารณสุข 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  (รพ.สต.)     2        แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ                100       แห่ง 
  มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน 

 
 4.3  ยาเสพติด 
  การจัดท าศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดเทศบาลต าบลหอค า ห้องปฏิบัติการเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลและด าเนินการติดตามผลการด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ จ านวน 991  คน 
  -เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการ 
และทุพพลภาพ จ านวน 209 คน 
  - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลหอค า 
  
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 
 การติดต่อคมนาคมกับทางราชการมีความสะดวกทุกหมู่บ้าน   เพราะพ้ืนที่หมู่บ้านติดต่อกับทางหลวงแผ่นดิน  
สายหนองคาย-นครพนม   

 มีลาดยาง   7  สาย   ยาว   27  กิโลเมตร 
 มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   33  สาย   ยาว   126  กิโลเมตร 
 ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต  และส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรงั 
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 5.2 การไฟฟ้า 
 จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้       2,159         ครัวเรือน  
 จ านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้          -           ครัวเรือน 

 5.3  การประปา 
  มีจ านวนประปาในหมู่บ้าน จ านวน  11 แห่ง  ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคในหมู่บ้าน 
 5.4 โทรศัพท ์
      เบอร์โทรศัพท์ 0-4202-5004 ต่อ 0  เบอร์โทรสาร 0-4202-5004 ต่อ 14 

 ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               34     แห่ง 
 เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ             34     เครื่อง 
 เครื่องโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ติดตั้งของแต่ละหมู่บ้าน  34  เครื่อง 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์ต าบล               1      แห่ง 
  
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพหลัก  คือ ยางพารา การท านา การค้าขาย กรรมกร และ
ข้าราชการ 
   อาชีพรอง คือ ปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป การท านาปรัง การเลี้ยงสัตว์ โค,กระบือ 
    อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเย็บจักร ท าขนม ข้าวซ้อมมือ ลุกหยียักษ์ ทอผ้าและจักสาน 
 

 6.2 การประมง 
  ประชาชนจะประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม ซึ่งในเขตพ้ืนที่เทศบาลจะติดริมแม่น้ าโขง  
  

 6.3 การปศุสัตว์ 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ เป็ด โค กระบือ  
  

 6.4 การบริการ 
  โรงแรม   จ านวน  3  แห่ง 
  โฮมสเตย์  จ านวน  6 หลัง 
  ร้านอาหาร  จ านวน  10 แห่ง 
  ร้านตัดผม  จ านวน  1 แห่ง 
  ร้านอัดฉีดล้างรถ  จ านวน  2 แห่ง  
  

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลมีหมู่บ้านท่องเที่ยว จ านวน 3 หมู่บ้าน บ้านหอค าหมู่ที่ 1 และ บ้านหอค าเหนือ     
หมู่ที่ 13 เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นวัติวิถี และ บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 เป็น หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village   และ
เทศบาลต าบลหอค าส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ  เช่น การจัดงานประเพณี
แข่งขันเรือยาวต าบลหอค า เป็นต้น 
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 6.6 อุตสาหกรรม 
  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จ านวน  10 แห่ง 
     - โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  1 แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ธนาคาร   จ านวน  1  แห่ง 
  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ จ านวน  2 แห่ง 
  ร้านค้าต่างๆ   จ านวน  56 แห่ง  
 มีกลุ่มอาชีพ จ านวน  4  กลุ่ม 
  1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหอค า  หมู่ที่ 1  เช่น ลูกหยียักษ์, ข้างกล้องงอก, ข้าวซ้อมมือและไขเ่ค็ม 
  2. กลุ่มผ้าขาวม้า หมักโคลน ดารานาคี หมู่ที่ 2  เช่น ผ้าหมักโคลน ดารานาคี เป็นต้น 
  3. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสมประสงค์ หมู่ที่ 12 เช่น กระเป๋าถัก, ดอกไม้จากขวดพลาสติก,น้ ายา
เอนกประสงค์ เป็นต้น 
  4. กลุ่มทอผ้าแปรรูปบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4  เช่น ผ้าถุง ผ้าขาวม้า  ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ  เป็นต้น 
 6.8   แรงงาน 
   ประชาชนส่วนใหญ่มีงานท า ซึ่งจะประกอบอาชีพท าสวนยางพารา และรับจ้างกรีดยางพาราใน
หมู่บ้าน 
   
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 
  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 
  วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน   16 แห่ง   
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน มกราคม 
  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
  ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน มิถุนายน 
  ประเพณีแข่งขันเรือยาวต าบลหอค า ประมาณเดือน กันยายน 
  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 
  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการท าเครื่องจัก
สาน ใช้ส าหรับในครัวเรือน 
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ  90%  พูดภาษาอิสาน  
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ 
เครื่องจักสาน  และสินค้าที่เป็นของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกหยียักษ์ ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย กระเป๋า ผ้าหมัก
โคลนดารานาค ีจะเป็นสินค้า OTOP  ที่ข้ึนชื่อของต าบลหอค า 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าโขง ซึ่งจะต้องผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม 
ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 8.2 ป่าไม ้ เขตป่าไม้สาธารณะ ได้แก่ เขตหนองเมือก 
 8.3 ภูเขา   ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติ  ในพ้ืนที่ของเทศบาล ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขง โดยล าน้ าสายหลัก
ส าคัญ คือ แม่น้ าโขง  และสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่น  ในประโยชน์ในการท านาและปลูกพืชไร่
การเกษตร ลักษณะดินเป็นดินปนทรายตลอดชั้นดินท าให้การระบายน้ าได้ดี  สภาพพ้ืนที่ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสมกับ
การปลูกพืชในฤดูแล้งและการปลูกข้าว  ส าหรับปัญหาทรัพยากรดินที่ส าคัญ ได้แก่ 
 -  ปัญหาการกัดเซาะพังทลายของตลิ่งแม่น้ าโขง ซึ่งท าให้สูญเสียดินแดน เนื่องจากการพังทลาย และร่องน้ า
เปลี่ยนทิศ  
 -  ปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นกรด เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มีการใช้ปุ๋ยเคมอีย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้น้ ากรดในแปลงปลูกยางพารา จึงท าให้เกษตรกรต้อง
เสียค่าใช้จ่ายต้นทุนเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินเพิ่มขึ้นทุกปี  
 ปัจจุบันพื้นที่ป่าได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะผืนป่าได้ถูกใช้เป็นที่ดินท ากินและปลูกพืชเศรษฐกิจยางพาราท า
ให้พ้ืนที่ป่าตามธรรมชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง   
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ส่วนที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใน
   เชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มแม่น้ าโขง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
   และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
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      1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ    
                      เรียบร้อย 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                                    สิ่งแวดล้อม 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“  เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมงามตา  ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาท้องถิ่นให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ” 

 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
   กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.1  แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา  

   - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     : การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและระบบ 
โลจิสติกส์ 
     : การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ 
1.2  แผนงานการเกษตร   
   -  งานส่งเสริมการเกษตร 
     : งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร  
1.3  แผนงานการพาณิชย์  
   - งานกิจการประปา 
      : งานผลิต, งานจ าหน่ายและบริการ,งานมาตราวัดน้ า,งาน
ธุรการ,งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป , งานวางแผน
สถิติ ฯลฯ 
   -งานไฟฟ้าถนน 
            : การวิศวกรรม ,งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ    
ชีวิต 

 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
           : การพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     -  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
            : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป ,
การบริการสาธารณะ ฯลฯ 
            : การสังคมสงเคราะห์ การสวัสดิการภาพเด็ก 
และเยาวชน,การสวัสดิการสังคม,การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ,คนพิการ ฯลฯ 
2.3  แผนงานการศึกษา 
      - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
            : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
การบริหารการศึกษา, การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของ
รัฐ ฯลฯ 
      -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
            : งานโรงเรียน, งานนิเทศ, กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน, การบริการสื่อการสอน ฯลฯ 
2.4  แผนงานสาธารณสุข 
      - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
            : การบริหารงานบุคคล , การบริหารทั่วไป 
ฯลฯ 
       -งานบริการสาธารณสขุ และงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ 
            : การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ    

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     - การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
          : การบริหารงานทั่วไป  การวางแผนการป้องกัน
ภัย , การรักษาความสงบเรียบร้อย ,การรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
     - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
          : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การ 
ด าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การป้องกัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการท่องเที่ยวกีฬา
และนันทนาการ 

 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - งานกีฬาและนันทนาการ 
           : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
      - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสงเคราะห์ 
           : การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ,งานมวลชนด้านการ
กีฬาและนันทนาการ ฯลฯ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

5.1 แผนงานสาธารณสุข 
     - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  
          : การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า 
          : การรกัษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอย 
ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

6.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
     - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
          : ส่งเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน,อนุรักษ์
วัฒนธรรม วีถีชีวิต,ประเพณีท้องถิ่น,อนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุและงานศิลป์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน,งานปลูกฝัง
จิตส านึก ฯลฯ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่
ดี 

 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      - งานบริหารงานทั่วไป 
           : การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล,
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูล
ทั่วไป ,กิจการทะเบียน การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ 
ร้องเรียน, การประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั้ง 
การจัดท าค าสั่งประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
          : งานวิชาการและแผน ,การจัดท างบประมาณ,
การติดตามผลการด าเนินงานตามงบประมาณ,การ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ,การจัดเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ ฯลฯ 
     - งานบริหารงานคลัง 
          : การบริหารงานบุคคล , การเบิกจ่าย,การพัสดุ,
การทรัพย์สิน,สถิติการเงินและการคลัง,การตรวจสอบ
บัญชี,การพัฒนารายได้,การจัดเก็บรายได้, กิจกรรมทาง
วิชาการ ด้านการเงิน การคลังและการบัญชี,แผนที่ภาษี
และทะเบียน 
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 2.3  เป้าประสงค์ 
 1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม 
ให้น่าอยู่ 

 2.4  ตัวชี้วัด 
  1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
  2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
  5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  ๑๐  
  6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
  7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
 3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
 4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6)  ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2.6  กลยุทธ์ 

 1)  พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าสงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทาง
ตลาด  
 4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ 
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
 5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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 6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  โดย
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
 10)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 11)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจร 
 12)  พัฒนาฟืน้ฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

 2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



14 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมอืงบึงกาฬ  จังหวดับึงกาฬ 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหอค าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความต่อเนื่องในบางกิจกรรม 
การพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  และเป็นการเสริมสร้าง ให้ชุมชนเข้า
มีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สร้างจิตส านึก  ความผูกพัน  ในการรักบ้านเกิดอีกทางหนึ่ง   และการเข้ามี
ส่วนร่วมของชุมชนยังก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความคิด  ทัศนคติ  ความเชื่อ  ค่านิยมในท้องถิ่นซึ่ง
เป็นทรัพยากรส าคัญในการพัฒนาประเทศ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
    3.1 การวิเคราะห์  SWOT  Analysis  ของเทศบาลต าบลหอค า 
         พิจารณาจากปัจจัยภายใน  ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ  การก ากับ
ดูแล  เป็นต้น 
 2. ด้านระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน  และข้อราชการต่างๆ  
 3. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ   พฤติกรรม  เป็นต้น 
 4. งบประมาณและการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เหนือข้ึนไป 
 5. ระบบฐานข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ 
 6. การประสานงาน  การอ านวยการ  การร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ  
 7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเทศบาลต าบลหอค า  ได้ดังนี้ 
 จุดแข็ง ( Strength  =  S ) 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และความสามารถด้านการบริหาร พร้อมมีประสบการณ์ทางด้านการเมือง   
 2. นโยบายคณะผู้บริหารเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
 3. สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล
ต าบลหอค า 
 4. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลยึดหลักกฎหมาย   ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 5. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 6. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  ทั้งผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ 
 7. มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจในบางเรื่องแก่สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 
 8. มีการก าหนดแผนงาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ที่ก าหนดไว้ 
 9. การจัดเก็บรายได้และการขยายตัวของฐานภาษีและการเพ่ิมอัตราภาษีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
 10. มีการก าหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอัตราก าลังโดยจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
 11. พนักงานเทศบาลต าบลหอค ามีความตั้งใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
 12. พนักงานเทศบาลฯ มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  หากมีข้อราชการหรือ
งานส าคัญๆ 
 13. การที่บึงกาฬได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด ท าให้ต าบลหอค าซึ่งเป็นต าบลหน้าด่านของอ าเภอเมืองบึงกาฬ
พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
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          จุดอ่อน (Weaknesses = W ) 
 1. นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารจึงเกิดความไม่ต่อเนื่องในการด าเนินการในบาง
กิจกรรม   
 2. งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวนน้อย 
 3. ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการ ในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล ท าให้มี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเวลา 
 4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมยังขาดความร่วมมือที่ดี  
พิจารณาจากปัจจัยภายนอก  ดังนี้ 
 1. ด้านการเมืองระดับประเทศ   ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในพ้ืนที่  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  รายได้  รายจ่าย การ
ออม  การเงินการคลังของท้องถิ่น  
 3. ด้านสังคม 
 4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย  
 5. เทคโนโลย ี
จากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของเทศบาลต าบลหอค า ได้ดังนี้ 
 โอกาส ( Opportunity = O ) 

 1. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ของพ้ืนที่ปลูกยางพารา จึงมีรายได้เพ่ิมข้ึนเพียงพอแก่การด ารงชีพ 
 3. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลต าบลหอค า ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
  

 อุปสรรค ( Threat =   T ) 

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมีอัตราน้อย 
 2. มีคนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เทศบาลต าบลหอค าจัดขึ้น 
 3. ปัญหาด้านเยาวชน  การศึกษา ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 4. การผลิตสินค้า OTOP ขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 5. การด าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพขาดความต่อเนื่อง 
 6. การทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ  
 7. กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอสม่ าเสมอ การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
 8. ด้านการเมืองระดับประเทศ ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ยังมีการแบ่งฝ่าย  
 9. ยาเสพติดยังมีการระบาดอยู่ ขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างจริงจัง ในระดับผู้ปฏิบัติ/ผู้ปกครอง 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง เทศบาล
ต าบลหอค า 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
บริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
การเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ กองช่าง 

2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา การการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 
3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน

และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด 

4 ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ
สังคม 

5 ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

7 ด้านระบบบริหารจัดการที่ดี บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 12  แผนงาน 6  ส านัก/กอง 
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