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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู้ ริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภา และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชน ภายในสิบห้าวันนับตัง้ แต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหงส์หิน

ส่วนที่ 1
บทนา
ปัจจุบนั การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสาคัญและจาเป็ นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตาม
และประเมินผลเป็ นการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปี ท่ีผ่านมา ว่ามี ความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วาง
เอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมี ส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จ ริง เทศบาลตาบลหงส์หิน
ในบานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจาเป็ นที่จะ ต้องมีการจัดทาแผนติดตาม
และประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทางานของปี ท่ี
ผ่านมาอีกด้วย
ทัง้ นี ้ ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. ๒๕61 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดาเนินงาน เพื่อเป็ นเครื่องมือในการ
ใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทอ้ งถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี
สักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชีถ้ ึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึน้ ได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสาเร็จแผนพัฒนา
ท้อ งถิ่ น ได้ ดั ง นั้น องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี เครื่อ งมื อ ที่ ส าคัญ ในการตรวจสอบการด าเนิ น งานว่ า เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็ นเครื่องมือในการนา
ข้อมูลต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดาเนินงาน
1.ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการที่
ดาเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ขอ้ มูลป้อนกลับ
เกี่ ยวกับการดาเนินโครงการ/กิจ กรรม ปั ญ หาที่กาลังเผชิญ อยู่ ประสิทธิภ าพของวิธีการ ดาเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ า ย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รบั ประโยชน์หรือได้รบั น้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น เกิดปั ญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบตั ิงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การ
ตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลัง ดาเนิ นการหรือภายหลังที่การดาเนิ นการส าเร็จ เสร็จ สิ น้ ไปแล้ว ซึ่งการ
ประเมินผลเป็ นสิ่งจาเป็ นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็ นการบ่งชีว้ ่าแผนงานที่กาหนดไว้ได้มีการ
ปฏิ บัติ หรือไม่ อย่างไร อัน เป็ น ตัวชี ว้ ัด ว่าแผนงานที่ได้ด าเนิ นการไปแล้วนั้น ให้ผ ลเป็ นอย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จ ตาม
แผนงานที่กาหนดไว้ หรือไม่ซ่ึงผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็ นข้อมูลย้อนกลับที่ส ามารถนาไปใช้ในการ
ปรับปรุง และตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบล
หงส์หิน ประจา ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผูบ้ ริหารเทศบาลตาบลหงส์หินใช้การติดตามและประเมินผลเป็ นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลายแนวทาง
ดังนี ้
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตาบลหงส์หิน สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้
ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชนหรือไม่
๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ ปฏิบตั ิงานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็ นไปตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั ที่ผบู้ ริหารกาหนดไว้หรือไม่
๒.๓ เป็ นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็ นผลต่อเนื่องจาก
การติดตามผลการปฏิบตั ิงาน ถ้าผูบ้ ริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ที่กาหนดก็สมควร
ได้รบั การพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓.๑ เพื่ อให้ก ารติ ด ตามการประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เกิ ด ประโยชน์ต่อ ประชาชน และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็ นอย่างดี
๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓.๓ เพื่อรูถ้ ึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่เทศบาลตาบลหงส์หินและแก้ไข ได้ตรง กับปั ญหาที่
เกิดขึน้
๓.๔ เพื่อใช้เป็ นข้อแนะนาผูบ้ ริหารในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล
ตาบล
หงส์หิน จะต้องดาเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ ๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้ว ยการจัด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดั ง นี ้ ให้ผู้บ ริห ารท้อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
๒) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๓) ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คดั เลือกกันเองจานวนสองคน
๕) ผูท้ รงคุณวุฒิ ท่ีผูบ้ ริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่ งคนทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รบั การคัดเลือกอีกได้ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตาบลหงส์หิน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ขัน้ ตอนที่ ๒
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ ดังนี ้ (๑) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๑๓ ดังนี ้
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผูบ้ ริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วนั รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปี ละหนึง่ ครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ขัน้ ตอนที่ 3
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕59และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14 ดังนี ้ (5) ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องธันวาคมของทุกปี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลหงส์หิน ที่ได้รบั การแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ ได้กาหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตาบลหงส์หิน ดังนี ้
๑. ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) ตาม แนวทางการพิจารณาคุณภาพ
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น แจ้งตามหนังสื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘03.๒/ว 0600 ลงวัน ที่ 29
มกราคม 2559
๒. ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา ปี งบประมาณ ๒๕64 และ เสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขปัญหา
๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี ้
(๑) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาของ เทศบาลต าบลหงส์หิ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็ นคณะกรรมการติดตาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา เทศบาลตาบลหงส์หิน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563
(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี ้ แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

(๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ ประเมินผลด้วยระบบ elaas (www.dla.go.th)
๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี ้
(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5)
(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล กาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การดาเนินงาน อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ ต่อปี ภายในเดือนธันวาคม
(๓) ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริง ทัง้ หมดในพืน้ ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณนัน้ ว่าสามารถเป็ นไปตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ หรือไม่
(๔) สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)
(๖) เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปี ท่ผี ่านมาและปี ปัจจุบนั
(๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณ ภาพของแผนพัฒ นา แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ e-plan
(www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลตาบลหงส์หิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

*************************************************************************

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหงส์หิน
วิสยั ทัศน์ ของเทศบาลตาบลหงส์หิน
“พัฒนาเทศบาลตาบลหงส์หินให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีแหล่งนา้ เพียงพอ สุขภาพปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล
สิ่งแวดล้อมสดใส”
พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลตาบลหงส์หิน
1.พัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
2.พัฒนาทางด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
3.พัฒนาทางด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.พัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา ส่งอเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.พัฒนาทางด้านอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว
6.พัฒนาทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตาบลหงส์หินได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์
ดังนี ้
1.พัฒนาระบบด้านเศรษฐกิจ
1.1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน
1.2 การพัฒนาแหล่งนา้ และบริหารจัดการนา้
1.3 การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอันยั่งยืน
1.4 การพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
2.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 อนุรกั ษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู ้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น
2.5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม
2.6 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
2.8 ส่ง เสริม บุค ลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มี ทัก ษะด้านภาษาต่ า งประเทศ และการประกอบอาชี พ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านสังคมเพื่อรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.การอนุรกั ษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต
3.2.การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1.ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
4.2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.3.การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4.การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ
4.5.การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
4.6.การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน

5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.1.การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล
5.2.การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรูภ้ าคประชาสังคม
5.3.การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
5.4.ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู ้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิ่น
นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายด้านการเมื องและการบริห ารจัด การ จะมุ่งเน้น และให้ค วามส าคัญ ต่อ กระบวนการมี ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึน้ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆทัง้ นีเ้ พื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่นอ้ งประชาชนพัฒนาเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้เป็ นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) โดยการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการ
ปฏิบัติภ ายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรและเทศบาลตาบลหงส์หินเป็ นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการ
สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผูร้ บั บริการ ซึ่งถือเป็ นหัวใจที่สาคัญของการสร้างระ บบ
การบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึน้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม การมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่ว มคิ ด ร่ ว มวางแผน และร่ว มตั ด สิ น ใจส่ ง เสริ ม ให้เข้า ร่ว มเป็ นตั ว แทนภาคประชาชนในการเป็ น
คณะกรรมการ เพื่อทาหน้าที่ ทัง้ ในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทางานของเทศบาล

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายด้านการเมื อ งและการบริห ารจัด การ จะมุ่ง เน้น และให้ค วามส าคัญ ต่ อ กระบวนการมี ส่วนร่ว มของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึน้ โดยจะเปิ ดโอกาสให้ประชาชน กลุ่ม พลังมวนชน องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งนี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อพี่นอ้ งประชาชน
1.1. พัฒนาเทศบาลตาบลหงส์หิน ให้เป็ นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governace)
โดยการนาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า มาประยุ คต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรและ
เทศบาลตาบลหงส์หินเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สขุ และความพึง
พอใจต่อประชาชนผูร้ บั บริการ ซึ่งถือเป็ นหัวใจสาคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้
เกิดขึน้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็ นตัวแทน
ภาคประชาชนในการเป็ นคณะกรรมการเพื่อทาหน้าที่ ทัง้ ในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการทางานของ
เทศบาล
1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความสาคัญต่อการรับฟั ง
ปั ญ หาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็ นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการ
จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของปั ญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็ นจริงของแต่ละพืน้ ที่
2. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.1 วางแผนบริหารจัดการปั ญหาแหล่งนา้ เพื่อการเกษตรอย่างเป็ นระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนแก้ไขปั ญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง
โดยให้ประชาชนในพืน้ ที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผูป้ ระสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง
ห้วยหนอง อ่างเก็บนา้ เพื่อไว้เก็บกักนา้ เพื่อใช้ในการเกษตร
2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานได้แก่ ถนน รางระบายนา้ ท่อระบายนา้ ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตัง้ ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน
ทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขต พืน้ ที่
2.3 ปรับปรุ งและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็ นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน
ปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมือง
น่าอยู่ ชุมชนน่ามอง
2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อให้เกษตรกรมีนา้ สาหรับทาการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการสร้างผลผลิตทาง
การเกษตรให้ได้มาตรฐาน
3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครั ว
ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการดาเนินกิจ กรรมของกลุ่ม ภาคประชาชน
ได้แก่คณะกรรมการชุม ชน กลุ่ม สตรีแม่บ า้ น กลุ่ม ผูส้ ูง อายุ กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขฯ กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
และเชื่อมโยงกิจกรรมการทางานเป็ นเครือข่าย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)โดยการสนับสนุนให้มี
การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญกาลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนในชุมชนได้รบั และ
มีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพ
ติด
3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่เพื่อป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุอาชญากรรม
3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผูป้ ระสบภัยและผูป้ ่ วยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนได้รบั การบริการ
ที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผูป้ ่ วยและผูป้ ระสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ของผูส้ งู อายุ ผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการให้ได้รบั การดูแลอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม จัด
ให้มีสวัสดิการและให้ได้รบั การดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผดู้ อ้ ยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได้
3.6 จัดให้มีศนู ย์กีฬาสาหรับประชาชน สถานที่ออกกาลังกาย สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจและสถานที่ทากิจกรรมร่วมของ
ครอบครัวที่เหมาะสมสาหรับทุกเพศทุกวัย
3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขโดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผูป้ ่ วยด้วยความรวดเร็ว
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและ
ศูนย์การศึกษานอกระบบอาเภอจุน โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอานาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้ า้ นวิชาการ
4.2 ส่ง เสริม ให้ป ระชาชนได้รบั ความรู แ้ ละข่าวสารอย่างทั่ว ถึง และทัน ต่อ เหตุก ารณ์ส ามารถขอ รับทราบข้อมูล
ข่าวสารการดาเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทางานของเทศบาลได้รวมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ คาร้องต่างๆของประชาชนให้มากขึน้
4.3 พัฒ นาคุณ ภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรีย นในเขตเทศบาลตาบลหงส์หิน ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
เทศบาลตาบลหงส์หิน ให้มีการจัด การเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านของบุคลากร ความพร้อม
ของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน
และเทศบาล กาหนดหลัดสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม
บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทัง้ นีม้ ่งุ เน้นให้เด็กเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สงู ขึน้
4.4 ส่งเสริมการเรียนรูเ้ พื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่สงั คมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean
Economic Community : AEC) โดยการสนับ สนุน ให้มี การสอนภาษาต่ างประเทศและการใช้เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการเรียนรูใ้ นแต่ละช่วงวัย
4.5 ทานุบารุ งวัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อให้ศาสนสถานแต่ ละแห่ง เป็ นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน
เป็ นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒ นธรรมและเอกลักษณ์ ความเป็ นล้านนา โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันสาคัญ
ต่างๆทางศาสนา ทานุบารุงโบราณสถานต่างๆ
4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตสานึกในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมประเพณีทอ้ งถิ่น และปรับใช้ภมู ิ ปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุกภาค
ส่วนในชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมร่วมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสลู่ กู หลาน
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว
5.1 ส่งเสริมการรวมกลุม่ อาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุม่ อาชี พ ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความสาเร็จอย่างเป็ น
รูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุม่ ต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึ กอาชีพ
ที่ม่งุ เน้นอาชีพที่จะทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมสามารถนาไปประกอบเป็ นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี ย้ งตัวเองได้
5.2 ส่ง เสริม การนาแนวคิด ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมาปรับ ใช้ในการดาเนิน ชีวิต ส่ง เสริม ให้ ประชาชนรักการ
ออม ปลูกจิตสานึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุน
ต่างๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทัง้ จากภาครัฐและเอกชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย
ต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาตาบลหงส์หินเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์และวัฒนธรรม
6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมาก
ขึน้ ได้แก่ การเสริม สร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ ดี การเฝ้าระวัง และการป้องกัน โรค มุ่ง เน้น การเสริม สร้างสุขภาพของ
ประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู ้(Knowledge Management) ซึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น เป็ นแกน
หลักสาคัญ ในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็ นปั จจุบนั เพื่อนาข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
วางแผนและดาเนินการ ทั้งนีเ้ ป้าหมายที่สาคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู ค้ วามเข้าใจ และมีทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเองมากขึน้ ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง เข้มแข็งทัง้ ร่างการและจิตใจ
6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ นโดยการพัฒนาองค์ความรู ้ สร้าง
แรงจูงใจ สนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู ้ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษา
สุขภาพเพิ่มขึน้ สนับสนุนการดาเนินงานร่วมกับสานักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ประชาชนจะได้รบั เป็ นสาคัญ
6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ลดจานวนเที่ยว ในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการนาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่
ของประชาชนในกานมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การชาระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะ รวมถึง
การปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
6.4 เพิ่มพืน้ ที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย ปลุก
จิตสานึกในการอนุรกั ษ์รกั ษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพืน้ ที่ว่างหรือพืน้ ที่สาธารณะ ให้เป็ นพืน้ ที่สีเขียวที่เหมาะสม
สาหรับออกกาลังกายและทากิจกรรมร่วมกัน
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการด้วยตนเองมากขึน้ มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการกาหนดเทศ
บัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุ มกิจกรรม หรือการดาเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ ส่งเสริมจัดตัง้ เครือข่ายในการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซือ้ ร้านอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
และสุขภาวะที่ดี

*********************************

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
คาชีแ้ จง : แบบที่ 1 เป็ นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทา การประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…….เทศบาลตาบลหงส์หิน…อาเภอจุน…จังหวัดพะเยา…
ประเด็นการประเมิน

มี
การดาเนินงาน

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

/
/
/
/
/
/

ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสยั ทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จงั หวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ท่สี อดคล้องากับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ไม่มี
การดาเนินงาน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คาชีแ้ จง : แบบที่ 3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่กี าหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครัง้ หลังจากสิน้ สุด
ปี งบประมาณ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการที่
ปรากฏอยูใ่ นแผน

จานวนโครงการที่
ปฏิบตั ิได้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23

19

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม

20

16

3. ยุทธศาสตร์ดา้ นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

0

4. ยุทธศาสตร์ดา้ นความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

4

2

5. ยุทธศาสตร์สง่ เสริมบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิ
บาล

5

1

รวม

56

38

คิดเป็ นร้อยละ

100

67.86

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/
กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

√
√
√
√
√
√
√
√
√

ไม่พอใจ

5. ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบด้านเศรษฐกิจ
1) ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

9
8
7
9
9
8
9
9
9

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลัง
(จานวน)
ดาเนินการ เพิ่ม/ลด

(จานวน)

1.ประชาชนมีโครงสร้างพืน้ ฐาน ที่มีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึน้

แห่ง

-

18

+

2.จานวนกลุม่ อาชีพที่ได้รบั การสนับสนุน

กลุม่

-

-

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม
1) ความพึงพอใจของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

8
9
9
9
9
7
8
9

ภาพรวม
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่เลือก

9

หน่วย

1.ประชาชนมีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นมากขึน้
2.เด็กนักเรียนมีพฒ
ั นาการเพิ่มขึน้
3.ครัวเรือนรูจ้ กั วิธีปอ้ งกันและการรักษาสุขภาพ
มากขึน้

ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลัง
(จานวน)
ดาเนินการ
(จานวน)

เพิ่ม/ลด

คน

-

500

+

ร้อยละ
ครัวเรือน

70
600

30
800

+30
+200

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3) ความพึงพอใจของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

10
9
8
8
8

6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

8
8
9
8

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่เลือก

หน่วย

1.ปริมาณขยะภายในชุมชน/หมู่บา้ นลดลง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลัง
(จานวน)
ดาเนินการ
(จานวน)

-

-

เพิ่ม/ลด

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
4) ความพึงพอใจของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

10
8

3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

8
8
8
8
9
9
8

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่เลือก

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลัง
(จานวน)
ดาเนินการ
(จานวน)

1. ประชาชนได้รบั ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

คน

-

-

2.เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

คน

-

-

เพิ่ม/ลด

-

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5) ความพึงพอใจของผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม 10 คะแนน)

ประเด็น

1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรูข้ อ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ
5) การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น
8) ประโยชน์ท่ปี ระชาชนได้รบั จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

9
8
9
9
9
8
8
9
9

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั ที่เลือก

1.ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล

หน่วย

ผลการดาเนินงาน
ก่อนดาเนินการ
หลัง
(จานวน)
ดาเนินการ
(จานวน)

0

100

เพิ่ม/ลด

+100

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
คาชีแ้ จง : แบบที่ 2 เป็ นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน อย่างน้อย ปี ละ 1 ภายในเดือนธันวาคม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.ชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหงส์หิน อาเภอจุน จังหวัดพะเยา
1.1รายงานผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02
ยุทธศาสตร์

ปี ที่ 1/2561
จานวน
โครงการ

1.ด้านระบบเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุขฯ
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5.ด้านด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

32
27
6
7
8
80

งบประมาณ

ปี ที่ 2/2512
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี ที่ 3/2563
จานวน
โครงการ

16,640,000
130,000
470,000
735,000

32
27
5
7
8

79,088,000
16,665,000
110,000
390,000
735,000

62
32
12
10
11

29,931,000

79

96,988,000

127

11,951,000

งบประมาณ

ปี ที่ 4/2564
จานวนโครงการ

17,108,000
190,000
640,000
1,465,000

74
37
12
10
11

61,534,700

148

42,131,700

งบประมาณ

ปี 5/2565
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

14,461,000
2,230,000
1,761,000
1,535,000

54
33
14
10
9

26,171,000
16,665,000
230,000
650,000
1,245,000

57,136,700

120

45,147,700

37,149,700

.

6.ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจาปี 2564
ยุทธศาสตร์

1.ด้านระบบเศรษฐกิจ
2.ด้านสังคม การศึกษา
สาธารณสุข ฯ
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
4.ด้านความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย
5.ด้านการส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

จานวนโครงการ ที่
เสร็จ
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการที่ยงั ไม่ได้
ดาเนินการ
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม
จานวน
ร้อยละ

จานวนโครงการทัง้ หมด
จานวน

ร้อยละ

19

50.00

19

50.00

16

42.11

16

42.11

0

0

0

0

2

5.26

2

5.26

1

2.63

1

2.63

38

100

38

100

7. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564
ยุทธศาสตร์

งบปกติ
จานวนเงิน

1.ด้านระบบเศรษฐกิจ

ร้อยละ

4,857,661
18,342,823.32
0
28,469
195,082.50
23,424,035.88

2.ด้านสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5.ด้านด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
รวม

เงินสะสม
จานวนเงิน
ร้อยละ

20.74
78.31
0
0.12
0.83
100

รวม
จานวนเงิน

4,857,661
18,342,823.32
0
28,469
195,082.50
23,424,035.88

ร้อยละ

20.74
78.31
0
0.12
0.83
100

ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
8. โครงการที่ได้รบั เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2564
โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟั สท์ติกคอนกรีต ถนน
สายพวงพะยอม-สันทราย (ช่วงที่ 2)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต ถนน
สายพวงพยอม-สักทุ่ง

ผลการดาเนินงาน
อยูใ่ นระหว่างดาเนินการ

/

ยังไม่ได้ดาเนินการ

งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รบั
งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

2,673,810
/

6,420,000

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีนอ้ ย เทศบาลตาบลจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

2,673,810

2. ด้วยข้อจากัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจา ทาให้ไม่สามารถนาโครงการ/กิจกรรมจากแผน สูก่ ารปฏิบตั ิได้อย่างเต็มที่ ความสาเร็จของ
โครงการจึงเกิดขึน้ น้อย
หมายเหตุ : ปัญหาอุปสรรคเป็ นข้อจากัดที่เทศบาลตาบลหงส์หินประสบปัญหามาเป็ นเวลาหลายปี เช่นเดียวกับท้องถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใช้จ่าย
ทัง้ ค่าใช้จ่ายประจา ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากภาระหน้าที่ท่ตี อ้ งทา ในขณะที่รายได้ท่ไี ด้รบั โดยเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึน้ น้อยมาก
มีขอ้ เสนอแนะ
1. กอง/งาน ที่รบั ผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดาเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างน้อยเพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค
ของการดาเนินโครงการนัน้ ว่าควรจะดาเนินการต่อไปหรือไม่ หรือต้องปรับปรุงอะไรบ้างในการดาเนินโครงการครัง้ ต่อไป
2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปี 2564 นอกจากเสนอสภาเทศบาลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว
จะต้องมีการแจกให้กอง/งานต่างๆ รับทราบผลการดาเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะได้นาไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึน้ หรือรักษามาตรฐานที่ ดีอยู่แล้วให้ดี
ต่อไป
3. การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจาปี กบั การตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนาแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบตั ิ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทัง้
ในเรื่องของจานวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดาเนินพัฒนาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. การติดตามประเมินผลถือเป็ นเรื่องสาคัญ ในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการได้ดาเนินการ
เกี่ยวกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะเห็นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลยังมีนอ้ ยไม่เป็ นรูปธรรม
ส่วนที่ 5 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
9.ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ

จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูใ่ นแผน

งบประมาณ
(บาท)

1.ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

74

37,149,700

2.ด้านพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

37

14,461,000

12

2,230,000

4.ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

10

1,761,000

5.ด้านด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล

11

1,535,000

148

57,136,700

รวม

จานวนโครงการ บรรจุใน
เทศบัญญัติ

งบประมาณ
(บาท)

จานวนโครงการที่
ปฏิบตั ิได้จริง

23

5,139,900

19

20
4
4
5
56

1,568,400
31,900
96,000
205,500
7,041,700

16
0
2
1
38

งบประมาณ
(บาท)

4,857,661
18,342,823.32
0
28,469
195,082.50
23,424,035.88

