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ค าน า 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไข เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม และประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน  ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา 

      เทศบาลต าบลหงส์หิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1 
บทน า 

 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลหงส์หิน                
ในบานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะ  
ต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 ทั้งนี้ ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  แผนด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”  และ  “ระบบประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

1.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ
ที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ ด าเนินงาน ให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/ กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย  ที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง ด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้ หรือไม่ซึ่งผลที่ได้
จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหงส์หิน ประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหงส์หินใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ บริหารงานได้หลาย
แนวทาง ดังนี้  



๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลต าบลหงส์หิน สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่า
กิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ  ต้องการของ
ประชาชนหรือไม่ 

 ๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ  ปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม ่ 

๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่ง เป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย  และ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลหงส์หินและแก้ไข ได้ตรง        

กับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล                    

ต าบลหงส์หิน จะต้องด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังนี้  
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิน่ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคน

ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตาม
ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลหงส์หิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 ขั้นตอนที่ ๒  
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  

และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ ดังนี้ (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ดังนี้ 
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ  แต่วันรายงานผลและ



เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  
ขั้นตอนที่ 3 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดmeแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕59

และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 14  ดังนี้ (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องธันวาคมของทุกปี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลหงส์หิน  ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน ดังนี้ 

 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) ตาม แนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘03.
๒/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 

 ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕63  และ 
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

 
๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้  
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลหงส์หิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาค ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหงส์หิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้ แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ ประเมินผล
ด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
 (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) 
 (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การ

ด าเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี  ภายในเดือนธันวาคม 
 (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง ทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม ่ 
(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
 (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)  
(๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
 (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล  

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


๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
แบบที่ ๑ การก ากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อมูลในระบบ 

e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th) รายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหงส์หิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหงสห์ิน 



 
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลหงส์หิน 
     “พัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หินให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีแหล่งน  าเพียงพอ สุขภาพปลอดภัย 
การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมสดใส” 
 
พันธกิจ การพัฒนาของเทศบาลต าบลหงส์หิน 

1.พัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
2.พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
3.พัฒนาทางด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.พัฒนาทางด้านการศึกษา ศาสนา ส่งอเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.พัฒนาทางด้านอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.พัฒนาทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลหงส์หินได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนว  ทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้  5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
1.พัฒนาระบบด้านเศรษฐกิจ 
  1.1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และการลงทุน 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า 
   1.3 การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอันยั่งยืน  
 1.4 การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพการประกอบอาชีพ 
 
2.พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

         2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
            2.2 อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            2.3 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
            2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
   2.5 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาทางสังคม 
   2.6 ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข 
   2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ 
   2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพและ
การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              3.1.การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ด ารงชีวิต 



             3.2.การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

         4.ความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
            4.1.ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
            4.2.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           4.3.การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
            4.4.การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
            4.5.การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
            4.6.การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 
 

5.ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     5.1.การบรหิารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
            5.2.การส่งเสริมสนบัสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม  

           5.3.การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
           5.4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นายกเทศมนตรีต าบลหงส์หิน  (นายสามารถ  ชื่นเมือง)  ซึ่งได้แถลง

ต่อสภาเทศบาลต าบลหงส์หิน  ได้วางกรอบแนวนโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่น
แบ่งเป็น     6  ด้าน  ดังนี  

 
 นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
         นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย
ต่างๆทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนพัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เป็นเทศบาลที่มีการ
บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรและเทศบาล
ต าบลหงส์หินเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึง
พอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจที่ส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ    
ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน และร่วมตัดสินใจส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่ 
ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
 
        
 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
        นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวนชน องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย
ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน 



         1.1. พัฒนาเทศบาลต าบลหงส์หิน ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governace) โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติ
ภายในหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรและเทศบาลต าบลหงส์หินเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการ
สาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการ
สร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วม
เป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตาม
ตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
         1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความส าคัญ
ต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความ
เป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ 
 
  2. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
         2.1 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็นและ
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการ
รับสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย
อย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพ่ือไว้เก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร          
         2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานได้แก่ ถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐานและมี
ความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขต  พ้ืนที ่
          2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้า
ย่านชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
         2.4 ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าส าหรับท าการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริมการ
สร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
        
  3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
         3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกใน
ครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่มภาคประชาชนได้แก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขฯ 
กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
         3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    (อปพร.)โดยการ
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้
เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
         3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
อาชญากรรม 



         3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการรักษา
อย่างทันท่วงท ี
         3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้ 
         3.6 จัดให้มีศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน สถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท า
กิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
         3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขโดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความ
รวดเร็ว 
         4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ
สถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบอ าเภอจุน โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ ส่งเสริม
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
         4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ค าร้องต่างๆของประชาชนให้มากขึ้น 
         4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลหงส์หิน ศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลต าบลหงส์หิน  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของ
บุคลากร ความพร้อมของสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล ก าหนดหลัดสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสร้างแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้มุ่งเน้นให้เด็กเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 
         4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน(Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
         4.5 ท านุบ ารุงวัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของชุมชน เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ความเป็นล้านนา โดยจะสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆทางศาสนา ท านุบ ารุงโบราณสถานต่างๆ 
         4.6 ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมร่วมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่
ลูกหลาน 
                5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
         5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้า
และบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพท่ีจะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและ
มีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 



         5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออม ปลูกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่างๆ ให้มีความม่ันคงแข็งแรง 
         5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุ่ม
ภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้การพัฒนาต าบลหงส์หินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
          6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการ
ให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management) ซึงมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน 
เพ่ือน าข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ ทั้งนี้เป้าหมายที่ส าคัญก็ คือ ต้องการให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
เข้มแข็งทั้งร่างการและจิตใจ 
         6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการพัฒนาองค์
ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
         6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยว ในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและ
ความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในกานมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การช าระ
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะ รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
         6.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่ สาธารณะ ให้
เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
         6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคั บด้วยกฎหมาย 
ด้วยการก าหนดเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
         6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของ
ประชาชนและสุขภาวะที่ดี 
 
 

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

 



        แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลหงส์หิน  อ าเภอจุน  จังหวัดพะเยา  
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน     30 มีนาคม  2565  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2564 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ 
ปฏิบัติได้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 41 8 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 28 3 

3. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 0 

4. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 7 1 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 5 0 

รวม 91 12 

คิดเป็นร้อยละ 100 13.19 

 


