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ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

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

   ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
   
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ   
               เรียบร้อย 
           ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                                                     สิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา 
                                                     ท้องถิ่น 
  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 
          : การพัฒนางานด้านการคมนาคมและการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
           : การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค และ
ด้านสาธารณูปการ 
1.2  แผนงานการเกษตร   
        -  งานส่งเสริมการเกษตร 
            : งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร  
1.3  แผนงานการพาณิชย์  
         - งานกิจการประปา 
             : งานผลิต, งานจ้าหน่ายและบริการ,งาน
มาตราวัดน ้า,งานธุรการ,งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
        - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
           : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงาน
ทั่วไป , งานวางแผนสถิติ ฯลฯ 
        -งานไฟฟ้าถนน 
            : การวิศวกรรม ,งานสถานที่ไฟฟ้า
สาธารณะ 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,การสงเคราะห์เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ,คนพิการ ฯลฯ 
2.3  แผนงานการศึกษา 
          - งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
              : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, 
การบริหารการศึกษา, การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาของรัฐ 
ฯลฯ 
          -งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
               : งานโรงเรียน, งานนิเทศ, กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน, การบริการสื่อการสอน ฯลฯ 
2.4  แผนงานสาธารณสุข 
         - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
               : การบริหารงานบุคคล , การบริหารทั่วไป ฯลฯ 

- งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข
อ่ืนๆ 
 : การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ    
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        - การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
           : การบริหารงานทั่วไป  การวางแผนการป้องกันภัย 
, การรักษาความสงบเรียบร้อย ,การรักษาความปลอดภัย
สถานที่อาคาร ฯลฯ 
         - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
             : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การ

ด้าเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย, การ
ป้องกัน 
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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  
            : การคุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาป่าและน ้า 
            : การรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล การพัฒนาระบบการจัดเก็บ
มูลฝอย ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

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

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่
ด ี

 

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
          - งานบริหารงานทั่วไป 
              : การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล,
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไป  
,กิจการทะเบียน การประชาสัมพันธ์ การร้องทุกข์ ร้องเรียน, 
การประสานงาน, กิจการสภา, การเลือกตั ง การจัดท้าค้าสั่ง
ประกาศ, การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
           : งานวิชาการและแผน ,การจัดท้างบประมาณ,การ
ติดตามผลการด้าเนินงานตามงบประมาณ,การวิเคราะห์การ
ใช้จ่ายงบประมาณ,การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ฯลฯ 
        - งานบริหารงานคลัง 
           : การบริหารงานบุคคล , การเบิกจ่าย,การพัสดุ,
การทรัพย์สิน,สถิติการเงินและการคลัง,การตรวจสอบบัญชี,
การพัฒนารายได้,การจัดเก็บรายได้, กิจกรรมทางวิชาการ 
ด้านการเงิน การคลังและการบัญชี,แผนที่ภาษีและทะเบียน 
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2.3  เป้าประสงค์ 
 1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 2)  ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั งการสร้างสังคม 
ให้น่าอยู่ 

2.4  ตัวชี้วัด 
  1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน ้าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ นร้อยละ  ๕ 
  2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
  4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
  5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ นร้อยละ  ๑๐  
  6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ นในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ น 
  7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐   
2.5  ค่าเป้าหมาย 

 1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
  2)  ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
 3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
 4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 6)  ความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

2.6  กลยุทธ์ 

 1)  พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้าสงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค  รวมทั งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง 
 2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ 
และเพ่ิมช่องทางตลาด  
 4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และ 
คุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
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 5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 6)  ด้าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
 10)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 11)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส้าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมจัดตั งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจร 
 12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้าระบบก้าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานที่
จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

 2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4)  การก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
 5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.8 แผนงาน 

 1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
 2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 3) แผนงานการศึกษา 
 4) แผนงานสาธารณสุข 
 5) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 7) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 8) แผนงานการพาณิชย์ 
 9) แผนงานเคหะและชุมชน 
 10) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 11) แผนงานงบกลาง 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลหอค้าในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความต่อเนื่องในบางกิจกรรม 
การพัฒนาท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี  และเป็นการเสริมสร้าง ให้
ชุมชนเข้ามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  สร้างจิตส้านึก  ความผูกพัน  ในการรักบ้านเกิดอีกทาง
หนึ่ง   และการเข้ามีส่วนร่วมของชุมชนยังก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ด้านความคิด  ทัศนคติ  
ความเชื่อ  ค่านิยมในท้องถิ่นซึ่งเป็นทรัพยากรส้าคัญในการพัฒนาประเทศ และน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 
การวิเคราะห์  SWOT  Analysis  ของเทศบาลต าบลหอค า 
พิจารณาจากปัจจัยภายใน  ดังนี  
 1. ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ้านาจ  การ
ก้ากับดูแล  เป็นต้น 
 2. ด้านระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติงาน  และข้อราชการต่างๆ  
 3. ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก้าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคติ   พฤติกรรม  เป็นต้น 
 4. งบประมาณและการช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เหนือขึ นไป 
 5. ระบบฐานข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูล  และการประมวลผลข้อมูลที่เป็นระบบ 
 6. การประสานงาน  การอ้านวยการ  การร่วมมือจากภาคส่วนราชการต่างๆ  
 7. ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท้างาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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จากปัจจัยภายในที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเทศบาลต าบลหอค า  ได้ดังนี  
 จุดแข็ง ( Strength  =  S ) 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นมีความรู้และความสามารถด้านการบริหาร พร้อมมีประสบการณ์ทางด้านการเมือง   
 2. นโยบายคณะผู้บริหารเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ 
 3. สมาชิกสภาเทศบาลเข้ามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
เทศบาลต้าบลหอค้า 
 4. การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลยึดหลักกฎหมาย   ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 5. มีการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานอย่างชัดเจน 
 6. มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  ทั งผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ 
 7. มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจในบางเรื่องแก่สายงานผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 8. มีการก้าหนดแผนงาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ที่ก้าหนดไว้ 
 9. การจัดเก็บรายได้และการขยายตัวของฐานภาษีและการเพ่ิมอัตราภาษีมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ น 
 10. มีการก้าหนดและเตรียมความพร้อมในด้านอัตราก้าลังโดยจัดท้าแผนอัตราก้าลัง  3  ปี 
 11. พนักงานเทศบาลต้าบลหอค้ามีความตั งใจในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถ 
 12. พนักงานเทศบาลฯ มีความรู้ความสามารถและสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  หากมีข้อ
ราชการหรืองานส้าคัญๆ 
 13. การทีบ่ึงกาฬได้ยกฐานะขึ นเป็นจังหวัด ท้าให้ต้าบลหอค้าซึ่งเป็นต้าบลหน้าด่านของอ้าเภอเมืองบึง
กาฬพร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 
 จุดอ่อน (Weaknesses = W ) 
 1. นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามคณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารจึงเกิดความไม่ต่อเนื่องในการด้าเนินการ
ในบางกิจกรรม   
 2. งบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงสร้างพื นฐานมีจ้านวนน้อย 
 3. ความไม่สมบูรณ์ระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการ ในสังกัดกับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาล 
ท้าให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและคุณภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเวลา 
 4. การติดตามและประเมินผลกิจกรรมยังขาดความร่วมมือที่ดี  
พิจารณาจากปัจจัยภายนอก  ดังนี  
 1. ด้านการเมืองระดับประเทศ   ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ 
 2. ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในพื นที่  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  รายได้  
รายจ่าย การออม  การเงินการคลังของท้องถิ่น  
 3. ด้านสังคม 
 4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย  
 5. เทคโนโลย ี
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จากปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นสามารถวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของเทศบาลต าบลหอค า ได้ดังนี  
 โอกาส ( Opportunity = O ) 

 1. ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
 2. เกษตรกรส่วนใหญ่ของพื นที่ปลูกยางพารา จึงมีรายได้เพ่ิมขึ นเพียงพอแก่การด้ารงชีพ 
 3. มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลต้าบลหอค้า ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
  

 อุปสรรค ( Threat =   T ) 

 1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นมีอัตราน้อย 
 2. มีคนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เทศบาลต้าบลหอค้าจัดขึ น 
 3. ปัญหาด้านเยาวชน  การศึกษา ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 
 4. การผลิตสินค้า OTOP ขาดการพัฒนาอย่างจริงจัง 
 5. การด้าเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพขาดความต่อเนื่อง 
 6. การทะลักเข้ามาของแรงงานต่างด้าวและบุคคลต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ  
 7. กระแสไฟฟ้า ไม่เพียงพอสม่้าเสมอ การขยายเขตไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 
 8. ด้านการเมืองระดับประเทศ ท้องถิ่น และกลุ่มผลประโยชน์อื่นๆ ยังมีการแบ่งฝ่าย  
 9. ยาเสพติดยังมีการระบาดอยู่ ขาดความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอย่างจริงจัง ในระดับผู้ปฏิบัติ/
ผู้ปกครอง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561-2564 

 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี2 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี 5 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 10 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 9 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 8 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนา

จังหวัด  

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 3 

แผนพัฒนาของ
อปท.ในเขตจังหวัด  

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 8 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 5 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 3 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 2 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 6 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 7 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี 1 

เป้าประสงค์ 
ท่ี1 

เป้าประสงค์ 
ท่ี 2 

เป้าประสงค์  
ท่ี 3 

เป้าประสงค์  
ท่ี 4 

เป้าประสงค์  
ท่ี 5 

เป้าประสงค์  
ท่ี 6 

กลยุทธ์ ที่1 
1 

กลยุทธ์ ที่2 
222221 

กลยุทธ์ ที่ 4 กลยุทธ์ ที่3 
1 

กลยุทธ์ ที่5 
5555551 

กลยุทธ์ ที่ 8 กลยุทธ์ท่ี 7 กลยุทธ์ ที่ 6 กลยุทธ์ ที่9 กลยุทธ์ ที่ 10 กลยุทธ์ ที่ 11 กลยุทธ์ ที 12 

แผนงาน ท่ี1 แผนงาน ท่ี3 แผนงาน ท่ี4  แผนงาน ท่ี5 แผนงาน ท่ี2 แผนงาน ท่ี6 แผนงาน ท่ี7 แผนงาน ท่ี8 แผนงาน ท่ี9 แผนงาน ท่ี10 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน  14
โครงการ 

จ านวน 8
โครงการ 

จ านวน 12
โครงการ 

จ านวน  5
โครงการ 

จ านวน 22
โครงการ 

จ านวน  3
โครงการ 

จ านวน  15  
โครงการ 

จ านวน  10
โครงการ 

จ านวน 10
โครงการ 

จ านวน 19
โครงการ 

แผนงาน ท่ี11 


