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ค าน า 
 ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ.2548  และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 และแกไ้ข เพิ่มเติม ถึง ฉบบัที่ 3 พ.ศ.2561  ขอ้ 29  ไดก้ าหนดใหม้ีการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันา  ซึ่งคณะกรรมการจะตอ้ง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพฒันา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา  รายงานผลเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารทอ้งถิ่น  เพื่อใหผู้บ้รหิาร
ทอ้งถิ่นเสนอต่อสภา  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น  พรอ้มทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้
ประชาชน  ภายในสิบหา้วนันบัตัง้แต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่าสามสิบวนัโดยอย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทกุปี 
 
                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพฒันา 

      เทศบาลต าบลหงสห์ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
        

สว่นท่ี  1 
บทน า 

 ปัจจบุนัการติดตามและประเมินผลนบัว่ามีความส าคญัและจ าเป็นต่อการบรหิารงานอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตาม
และประเมินผลเป็นการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคลอ้งกับแผนงานที่ไดว้าง
เอาไวห้รือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาลต าบลหงสห์ิน                ในบานะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีภาระหนา้ที่ที่จะตอ้งใหก้ารบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะ  ตอ้งมีการจดัท าแผนติดตาม
และประเมินผล  เพื่อวดัถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในดา้นต่างๆ เพื่อใชเ้ปรียบเทียบการท างานของปีที่
ผ่านมาอีกดว้ย 

 ทัง้นี ้ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖  ขอ้ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ 3) 
พ.ศ. ๒๕61  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ตอ้งจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  แผนด าเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ใชง้บประมาณ  วสัด ุ อปุกรณ ์ และทรพัยากรต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรง่ใส  เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ทอ้งถิ่นและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  ถึงแมว้่าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นจะมีแผนพฒันาทอ้งถิ่นที่ดี
สกัเพียงใดก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชีถ้ึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้ได ้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเ ร็จแผนพฒันา
ท้องถิ่นได้  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเครื่องมือที่ส  าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
วตัถุประสงคห์รือบรรลเุป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง  “ระบบติดตาม”  และ  “ระบบประเมินผล”  จะเป็นเครื่องมือในการน า
ขอ้มลูต่างๆมาปรบัปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมหรือแมแ้ต่ยุติการด าเนินงาน 

1.ความส าคญัของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ  าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด  าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถกูออกแบบมาเพื่อใหข้อ้มลูป้อนกลบั 
เก่ียวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการ ด าเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใชจ้่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไวก้ลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการ/ กิจกรรมไม่ไดร้บัประโยชนห์รือไดร้บันอ้ยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคมุคณุภาพของการด าเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขดัแยง้ในการปฏิบติังาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย  ที่ไดร้บัประโยชนจ์ากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิน้ไปแล้ว ซึ่งการ
ประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการ ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชีว้่าแผนงานที่ก าหนดไวไ้ดม้ีการ
ปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็น ตัวชีว้ัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว ้หรือไม่ซึ่งผลที่ไดจ้ากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัที่สามารถน าไปใชใ้นการ
ปรบัปรุง และตดัสินใจในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นต่อไป รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เทศบาลต าบล
หงสห์ิน ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 ๒. ประโยชนข์องการติดตามและประเมินผล 



 
        

 ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลหงสห์ินใชก้ารติดตามและประเมินผลเป็นประโยชนต่์อการ บริหารงานไดห้ลายแนวทาง 
ดงันี ้ 

๒.๑ จดัสรรทรพัยากรของเทศบาลต าบลหงสห์ิน สามารถพิจารณาจากการติดตามและ ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้
ใชท้รพัยากรเพียงพอที่จะปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ ตอ้งการของประชาชนหรือไม่ 

 ๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเ้ห็นถึงการ  ปฏิบติังานของส่วน
ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเปา้หมายตวัชีว้ดัที่ผูบ้รหิารก าหนดไวห้รือไม่  

๒.๓ เป็นหลกัเกณฑพ์ิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจา้หนา้ที่ ซึ่ง เป็นผลต่อเนื่องจาก
การติดตามผลการปฏิบติังาน ถา้ผูบ้ริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย  และตวัชีว้ดัที่ก าหนดก็สมควร
ไดร้บัการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
๓. วตัถปุระสงคข์องการติดตามและประเมินผล  

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  และสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดเ้ป็นอย่างดี  

๓.๒ เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายที่วางไว ้ 
๓.๓ เพื่อรูถ้ึงความตอ้งการที่แท้จริงของประชาชนในพืน้ที่เทศบาลต าบลหงสห์ินและแกไ้ข ไดต้รง        กบัปัญหาที่

เกิดขึน้  
๓.๔ เพื่อใชเ้ป็นขอ้แนะนาผูบ้รหิารในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่นต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล                    ต าบล

หงสห์ิน จะตอ้งด าเนินการตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดงันี ้ 
ขัน้ตอนที่ ๑ แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี ้  ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น ประกอบดว้ย 

 ๑) สมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่สภาทอ้งถิ่นคดัเลือกจ านวนสามคน  
 ๒) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิ่นที่ประชาคมทอ้งถิ่นคดัเลือกจ านวนสองคน  
 ๓) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งที่ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นคดัเลือกจ านวนสองคน  
 ๔) หวัหนา้สว่นการบรหิารที่คดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน 
 ๕) ผูท้รงคุณวุฒิที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานกุารของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหม้ีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจไดร้บัการคดัเลือกอีกได ้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา เทศบาลต าบลหงสห์ิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ขัน้ตอนที่ ๒  
๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไ้ข

เพิ่มเติม ถึง(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ้ ๒๙ ดงันี ้(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 
        

     (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ขอ้ ๑๓ ดงันี ้
 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ  ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เพื่อให้

ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอต่อสภาทอ้งถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น พรอ้มทัง้  ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วนันบั แต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและ
ตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดย อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทกุปี 

  
ขัน้ตอนที่ 3 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดท าแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕59และแก้ไข

เพิ่มเติม ถึง(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 14  ดังนี ้(5) ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ่น และ
คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ่น พรอ้มกนัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นทราบในที่ 
เปิดเผยภายในสิบหา้วนันบัแต่วันที่ผูบ้ริหารทอ้งถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและตอ้งธันวาคมของทุกปี 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหงสห์ิน  ที่ไดร้บัการแต่งตั้ง ตามระเบียบฯ ได้ก าหนด
แนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ในคราวประชุมเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2561 ณ หอ้งประชุมสภา
เทศบาลต าบลหงสห์ิน ดงันี ้

 ๑. ด าเนินการประเมินคณุภาพของแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) ตาม แนวทางการพิจารณาคณุภาพ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท ๐๘03.๒/ว 0600 ลงวันที่  29 
มกราคม 2559 

 ๒. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไวใ้นแผนพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕64  และ เสนอแนะแนวทาง
การแกไ้ขปัญหา 

 
๕. ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล  

๕.๑ ระเบียบที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  
มีองคป์ระกอบที่ใชใ้นการติดตามดงันี ้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลต าบลหงส์หิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาแผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๘ โดยมีภาค ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ
เป็นคณะกรรมการติดตาม รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลหงสห์ิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 (๒) การบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงาน ดังนี ้ แบบที่ ๑ การก ากับการจดัท าแผนยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงาน
ตามแผนยทุธศาสตร ์แบบประเมินความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ 



 
        

 (๓) การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและ ประเมินผลดว้ยระบบ e-
laas (www.dla.go.th)  

๕.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดงันี ้
 (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 –๒๕๖5) 
 (๒) หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล การด าเนินงาน อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครัง้ต่อปี  ภายในเดือนธันวาคม 
 (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด  าเนินการจริง ทัง้หมดในพืน้ที่ของ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นประจ าปีงบประมาณนัน้ ว่าสามารถเป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้หรือไม่  
(๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพฒันา ตามแบบในขอ้ ๕.๑ (๒) 
 (๕) สรุปผลการประเมินความพงึพอใจตามแบบในขอ้ ๕.๑ (๒)  
(๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจบุนั 
 (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจ้ากการติดตามและประเมินผล  
๕.๓ เครื่องมือที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผล  
แบบที่ ๑ การก ากบัการจดัทาแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์  
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ขอ้มูลในระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-laas (www.dla.go.th) รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา เทศบาลต าบลหงสห์ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
************************************************************************* 
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ส่วนท่ี 2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

 
วิสยัทศัน ์ของเทศบาลต าบลหงสห์ิน 
     “พฒันาเทศบาลต าบลหงสห์ินใหมี้ความนา่อยู่อย่างยั่งยืน มีแหล่งน า้เพียงพอ สขุภาพปลอดภยั การศกึษากา้วไกล 
สิ่งแวดลอ้มสดใส” 
 
พนัธกิจ การพฒันาของเทศบาลต าบลหงสห์ิน 

1.พฒันาทางดา้นการเมืองและการบรหิารจดัการ 
2.พฒันาทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  
3.พฒันาทางดา้นการพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
4.พฒันาทางดา้นการศกึษา ศาสนา สง่อเสรมิศิลปวฒันธรรมประเพณี และภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
5.พฒันาทางดา้นอาชีพและสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
6.พฒันาทางดา้นสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 
 



 
        

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา เทศบาลต าบลหงสห์ินไดก้ าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนว  ทางการพฒันายุทธศาสตรไ์ว ้ 5 ยุทธศาสตร ์
ดงันี ้

 
1.พฒันาระบบดา้นเศรษฐกิจ 
  1.1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงและสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 

1.2 การพฒันาแหลง่น า้และบรหิารจดัการน า้ 
   1.3 การพฒันา สนบัสนนุ และบรหิารจดัการแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอนัยั่งยืน  
 1.4 การพฒันาองคค์วามรูเ้พื่อเพิ่มมลูค่าสินคา้ทางการเกษตรและเพิ่มศกัยภาพการประกอบอาชีพ 
 
2.พฒันาสงัคม การศกึษา การสาธารณสขุ  ศาสนา  และวฒันธรรม  
         2.1 การพฒันาศกัยภาพทนุทางสงัคม เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
            2.2 อนรุกัษแ์ละสง่เสรมิวฒันธรรมและภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
            2.3 สง่เสรมิและสรา้งองคค์วามรู ้องคก์รชมุชนหรือภาคประชาชนใหม้ีความเขม้แข็งเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 
            2.4 สง่เสรมิการจดัการศกึษาทกุระดบัเพื่อพฒันาคนในชมุชนและทอ้งถิ่น 
   2.5 สง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาทางสงัคม 
   2.6 สง่เสรมิและแกไ้ขปัญหาดา้นการสาธารณสขุ 
   2.7 สง่เสรมิและสนบัสนนุระบบการจดัสวสัดิการ 
   2.8 ส่งเสริมบุคลากรภาครฐั ประชาชน ให้มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และการประกอบอาชีพและการ
เปลี่ยนแปลงดา้นสงัคมเพื่อรองรบัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน 
 

3.บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
              3.1.การอนรุกัษแ์ละบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและการจดัการสิ่งแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวิต 
             3.2.การพฒันาศกัยภาพชมุชน เพื่อการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

         4.ความมั่นคงและการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 
            4.1.ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
            4.2.ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

           4.3.การพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน 
            4.4.การเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบัปัญหาภยัธรรมชาติ 
            4.5.การเสรมิสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ 
            4.6.การเสรมิสรา้งความเขม้แข็งองคก์รประชาชน 
 



 
        

5.สง่เสรมิการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
                     5.1.การบรหิารจดัการองคก์ร ตามหลกัธรรมาภิบาล 
            5.2.การสง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งเวทีเรียนรูภ้าคประชาสงัคม  

           5.3.การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
           5.4.สง่เสรมิและสนบัสนนุการสรา้งเวทีเรียนรู ้และการพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 
นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  
 

 นโยบายดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
         นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึน้ โดยจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชน กลุ่มพลงัมวลชน องคก์รภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆทัง้นีเ้พื่อให้
เกิดประโยชนส์ูงสดุต่อพี่นอ้งประชาชนพัฒนาเทศบาลต าบลหงสห์ิน ใหเ้ป็นเทศบาลที่มีการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรร
มาภิบาล (Good Governance) โดยการน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม 
หลกัคณุธรรม หลกัความโปรง่ใส หลกัการมีส่วนรว่ม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า มาประยุกตใ์ชแ้นวทางการ
ปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพื่อใหบุ้คลากรและเทศบาลต าบลหงสห์ินเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการ
สาธารณะที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผูร้บับริการ ซึ่งถือเป็นหวัใจที่ส  าคญัของการสรา้งระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ   ธรรมาภิบาล ให้เกิดขึน้ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็น
คณะกรรมการ เพื่อท าหนา้ที่ ทัง้ในการรว่มบรหิารจดัการและรว่มติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
 
        
 
 
 1. นโยบายดา้นการเมืองและการบริหารจดัการ 
        นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนมากยิ่งขึน้ โดยจะเปิดโอกาสใหป้ระชาชน กลุ่มพลังมวนชน องคก์รภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งนี ้
เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อพี่นอ้งประชาชน 
         1.1. พัฒนาเทศบาลต าบลหงสห์ิน ใหเ้ป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governace) 
โดยการน าหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกันิติธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วน
ร่วม หลักความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า มาประยุคตใ์ชแ้นวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพื่อใหบุ้คลากรและ
เทศบาลต าบลหงสห์ินเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ขุ และความพึง
พอใจต่อประชาชนผูร้บับริการ ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของการสรา้งระบบการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาลให้
เกิดขึน้ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 



 
        

        1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตดัสินใจ ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมเป็นตวัแทน
ภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพื่อท าหนา้ที่ ทัง้ในการรว่มบริหารจดัการและร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของ
เทศบาล 
         1.3 จดัใหม้ีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใสและตรวจสอบได ้โดยจะใหค้วามส าคญัต่อการรบัฟัง
ปัญหาความเดือดรอ้นและความตอ้งการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการ
จดัล าดบัความส าคญัและความเรง่ด่วนของปัญหา สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพความเป็นจรงิของแต่ละพืน้ที่ 
 
  2. นโยบายดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
         2.1 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน า้ เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง เพื่อวางแผนแกไ้ขปัญหาป้องกันและเตรียมความพรอ้มในการรบัสถานการณ์ภัยแลง้ 
โดยใหป้ระชาชนในพืน้ที่มีส่วนร่วม มีความพรอ้มในการช่วยเหลือและเยียวยาผูป้ระสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง 
หว้ยหนอง อ่างเก็บน า้เพื่อไวเ้ก็บกกัน า้เพื่อใชใ้นการเกษตร          
         2.2 พัฒนาและปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานไดแ้ก่ ถนน รางระบายน า้ ท่อระบายน า้ใหม้ีมาตรฐานและมีความสะดวก
ปลอดภัยในการเดินทาง พฒันาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาใหม้ีประสิทธิภาพ ติดตัง้ไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน
ทกุสาย สนบัสนนุใหม้ีการขยายเขต  พืน้ที่ 
          2.3 ปรบัปรุงและตกแต่งภูมิทัศนเ์พื่อเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย จดัระเบียบป้ายรา้นคา้ย่านชุมชน
ปรบัปรุงภมูิทศันบ์รเิวณหนา้สถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บา้นเรือนประชาชน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาบา้นเมือง
น่าอยู่ ชมุชนน่ามอง 
         2.4 ดแูลจดัการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเ้กษตรกรมีน า้ส  าหรบัท าการเกษตรตลอดฤดกูาลส่งเสริมการสรา้งผลผลิตทาง
การเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 
        
  3. นโยบายดา้นการพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต 
         3.1 เสริมสรา้งความเขม้แข็งของครอบครวัและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสรา้งความสมัพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 
ส่งเสริมความเขม้แข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนบัสนุนการรวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน
ไดแ้ก่คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บา้น กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสขุฯ กลุ่มอาชีพใหม้ีความเขม้แข็ง
และเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
         3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    (อปพร.)โดยการสนบัสนนุใหม้ี
การฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถ สรา้งขวญัก าลงัใจและดแูลสวสัดิการอย่างทั่วถึง เพื่อใหค้นในชมุชนไดร้บัและ
มีสว่นรว่มในการดแูลรกัษาความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน เพื่อเฝ้าระวงัไม่ใหเ้กิดปัญหาสงัคม อาชญากรรมและยาเสพ
ติด 
         3.3 จดัใหม้ีไฟฟ้าแสงสว่าง ปา้ยจราจร ปา้ยเตือน ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที่เพื่อปอ้งกนัการเกิดอบุติัเหตอุาชญากรรม 
         3.4 จดัใหม้ีรถพยาบาลฉกุเฉินใหบ้รกิารรบัสง่ผูป้ระสบภยัและผูป่้วยตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิาร
ที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผูป่้วยและผูป้ระสบภยัใหถ้ึงสถานพยาบาลและไดร้บัการรกัษาอย่างทนัท่วงที 



 
        

         3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผูส้งูอายุ ผูย้ากไร ้ผูพ้ิการใหไ้ดร้บัการดแูลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จัด
ใหม้ีสวสัดิการและใหไ้ดร้บัการดแูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้ด้อ้ยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได ้
         3.6 จดัใหม้ีศนูยกี์ฬาส าหรบัประชาชน สถานที่ออกก าลงักาย สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท ากิจกรรมรว่มของ
ครอบครวัที่เหมาะสมส าหรบัทกุเพศทกุวยั 
         3.7 จดัใหม้ีการบรกิารดา้นสาธารณสขุโดยบคุลากรทางการแพทยแ์ละบรกิารสง่ต่อผูป่้วยดว้ยความรวดเรว็ 
         4. นโยบายดา้นการศกึษา ศาสนา ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีและ     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
         4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและ
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบอ าเภอจุน โดยการสนบัสนนุงบประมาณตามอ านาจหนา้ที่ สง่เสริมความรว่มมือในการจดักิจกรรม 
การประสานงาน การใหค้วามรว่มมือและการแลกเปลี่ยนองคค์วามรูด้า้นวิชาการ 
         4.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดร้บัความรูแ้ละข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณส์ามารถขอ รบัทราบขอ้มูล
ข่าวสารการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลไดร้วมถึงเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การรบัเรื่องราว
รอ้งทกุข ์ค ารอ้งต่างๆของประชาชนใหม้ากขึน้ 
         4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลหงสห์ิน ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลหงสห์ิน  ใหม้ีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทัง้ในดา้นของบุคลากร ความพรอ้ม
ของสถานที่ อปุกรณก์ารเรียนการสอนฯลฯ สนบัสนุนการจดัการศึกษาแบบบรูณาการ เชื่อมโยงระหว่างบา้น ชมุชน โรงเรียน
และเทศบาล ก าหนดหลดัสูตรแบบทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม เสริมสรา้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทัง้นีมุ้่งเนน้ใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรูเ้พื่อเตรียมความพรอ้มทางดา้นร่างกาย 
อารมณ ์สงัคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดบัที่สงูขึน้ 
         4.4 ส่งเสริมการเรียนรูเ้พื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเข้าสู่สงัคมสมัยใหม่และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(Asean 
Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกบัการเรียนรูใ้นแต่ละช่วงวยั 
         4.5 ท านุบ ารุงวัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อใหศ้าสนสถานแต่ละแห่ง เป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน 
เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลกัษณ์ ความเป็นลา้นนา โดยจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญ
ต่างๆทางศาสนา ท านบุ ารุงโบราณสถานต่างๆ 
         4.6 ส่งเสริมและปลกูจิตส านึกในการอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น และปรบัใชภ้มูิ ปัญญาทอ้งถิ่น โดยใหทุ้กภาค
สว่นในชมุชนมีสว่นรว่มในการบรหิารจดัการและจดักิจกรรมรว่มเพื่อสืบสานวฒันธรรมประเพณีสูล่กูหลาน 
                5. นโยบายดา้นเศรษฐกิจ พฒันาอาชีพและส่งเสริมการท่องเท่ียว  
         5.1 สง่เสรมิการรวมกลุม่อาชีพและพฒันาต่อยอดการรวมกลุม่อาชีพ ใหม้ีความต่อเนื่องและเกิดความส าเรจ็อย่างเป็น
รูปธรรม กลา่วคือ สมาชิกกลุม่ตอ้งมีงาน มีรายไดจ้ากการผลิตและจดัหาตลาดรองรบัสินคา้และบรกิาร สง่เสริมการฝึกอาชีพ
ที่มุ่งเนน้อาชีพที่จะท าใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได ้ลดรายจ่าย สามารถเลีย้งตวัเองได ้
         5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใชใ้นการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรกัการ
ออม ปลูกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงใหแ้ก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรพัย ์กองทุน
ต่างๆ ใหม้ีความมั่นคงแข็งแรง 



 
        

         5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการสง่เสริมการท่องเที่ยว ทัง้จากภาครฐัและเอกชนและกลุ่มภาคีเครือข่าย
ต่างๆ โดยมุ่งหวงัที่จะใหก้ารพฒันาต าบลหงสห์ินเป็นแหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนรุกัษแ์ละวฒันธรรม 
          6. นโยบายดา้นการพฒันาสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม  
         6.1 พัฒนาระบบการใหบ้ริการสาธารณสขุขัน้พืน้ฐานใหม้ีความพรอ้ม และมีความหลากหลายของการใหบ้ริการมาก
ขึน้ ได้แก่ การเสริมสรา้งสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสรา้งสุขภาพของ
ประชาชนโดยใชก้ารจดัการองคค์วามรู้(Knowledge Management) ซึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นแกน
หลกัส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอ้มูลตามขอ้เท็จจริง และเป็นปัจจุบนั เพื่อน าขอ้มูล มาใชป้ระโยชนใ์นการวิเคราะห ์
วางแผนและด าเนินการ ทั้งนีเ้ป้าหมายที่ส  าคัญก็คือ ตอ้งการใหป้ระชาชนมีความรูค้วามเขา้ใจ และมีทักษะในการดูแล
สขุภาพของตนเองมากขึน้ ใหม้ีความสมบรูณแ์ข็งแรง เขม้แข็งทัง้รา่งการและจิตใจ 
         6.2 สนบัสนนุและเพิ่มศกัยภาพการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บา้นโดยการพฒันาองคค์วามรู ้สรา้ง
แรงจงูใจ สนบัสนนุการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสรมิใหม้ีการพฒันาความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดแูลรกัษา
สขุภาพเพิ่มขึน้ สนบัสนุนการด าเนินงานร่วมกบัส านกังานกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชนท์ี่
ประชาชนจะไดร้บัเป็นส าคญั 
         6.3 พัฒนาระบบรกัษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรบัปรุงวิธีการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ 
ลดจ านวนเที่ยว ในการขนถ่าย สรา้งมูลค่าในการน าขยะมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์สรา้งแรงจูงใจและความตระหนักในหนา้ที่
ของประชาชนในกานมีส่วนรว่มการดแูลรกัษาความสะอาดบา้นและชุมชน การช าระค่าธรรมเนียมการจดัเก็บค่าขยะ รวมถึง
การปรบัปรุงงานสขุาภิบาลสิ่งแวดลอ้มในชมุชน 
         6.4 เพิ่มพืน้ที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคส์่งเสริมการปลกูและการดแูลรกัษาตน้ไมใ้หเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย ปลุก
จิตส านึกในการอนุรกัษ์รกัษาทรพัยากรธรรมชาติ สรา้งและปรบัพืน้ที่ว่างหรือพืน้ที่สาธารณะ ใหเ้ป็นพืน้ที่สีเขียวที่เหมาะสม
ส าหรบัออกก าลงักายและท ากิจกรรมรว่มกนั 
         6.5 พฒันาระบบการบรหิารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการดว้ยตนเองมากขึน้ มีการใชม้าตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดว้ยกฎหมาย ดว้ยการก าหนดเทศ
บญัญัติและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมทัง้สง่เสรมิจดัตัง้เครือข่ายในการบรหิารจดัการ 
         6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการตลาดสดน่าซือ้ รา้นอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพของประชาชน
และสขุภาวะที่ดี 
 
 

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



 
        

         ค  าชีแ้จง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
โดยจะท า การประเมินและรายงานทกุ ๆ ครัง้ หลงัจากที่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์

แลว้ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น…….เทศบาลต าบลหงสห์ิน…อ าเภอจนุ…จงัหวดัพะเยา… 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

สว่นท่ี 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   

1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  /  

2. มีการจดัประชมุคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นเพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  /  

3. มีการจดัประชมุอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ  /  

4. มีการจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  /  

5. มีการจดัประชมุคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น  /  

6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่นและประชาคมทอ้งถิ่นพิจารณารา่ง 
    แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

/  

สว่นท่ี 2 การจดัท าแผนการพฒันาทอ้งถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถิ่นมาจดัท าฐานขอ้มลู  /  

8. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนรว่มในการจดัท าแผน  /  

9. มีการวิเคราะหศ์กัยภาพของทอ้งถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ 
   พฒันาทอ้งถิ่น 

/  

10. มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถิ่นท่ีสอดคลอ้งกบั 
      ศกัยภาพของทอ้งถิ่น 

/  

11. มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถิ่นท่ีสอดคลอ้งกบั 
      ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

/  

12. มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน  /  

13. มีการก าหนดเปา้หมายการพฒันาทอ้งถิ่น  /  

14. มีการก าหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา  /  

15. มีการก าหนดยทุธศาสตรท์ี่สอดคลอ้งากบัยทุธศาสตรข์องจงัหวดั  /  

16. มีการอนมุตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  /  

17. มีการจดัท าบญัชกีลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร ์  /  

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์  /  

 
 

แบบที่ 1 การก ากบัการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
        

        แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์

ค าชีแ้จง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นตามยทุธศาสตรท์ี่ก าหนดไว ้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครัง้ หลงัจากสิน้สดุ
ปีงบประมาณ 

สว่นท่ี 1  ขอ้มลูทั่วไป 
1. ชื่อองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น เทศบาลต าบลหงสห์ิน  อ าเภอจนุ  จงัหวดัพะเยา  
2. วนั/เดือน/ปี ที่รายงาน     30 กนัยายน  2564  

สว่นท่ี 2 ยทุธศาสตรแ์ละโครงการในปี 2564 
3. ยทุธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบติั 

 

ยทุธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการที่ 
ปฏิบตัิได ้

1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 23 19 

2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นสงัคม การศกึษาและ
วฒันธรรม 

20 16 

3. ยทุธศาสตรด์า้นบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

4 0 

4. ยทุธศาสตรด์า้นความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 4 2 

5. ยทุธศาสตรส์ง่เสรมิบริหารจดัการตามหลกัธรรมมาภิ
บาล 

5 1 

รวม 56 38 

คิดเป็นรอ้ยละ 100 67.86 

 
 
 
 
 
 



 
        

 
 
 
 
 
สว่นท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

4. ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม √   
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/
กิจกรรม 

 √  

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

√   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

 √  

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 √  

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  √  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

 √  

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม √   
ภาพรวม  √  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  การพฒันาระบบดา้นเศรษฐกิจ 
1) ความพงึพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

7 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

9 

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
ภาพรวม 9 

 
2) การเปล่ียนแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ  านวน) 

หลงั
ด าเนินการ 

 
เพิ่ม/ลด 



 
        

(จ  านวน) 

1.ประชาชนมีโครงสรา้งพืน้ฐาน  ที่มีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึน้ 
 

แห่ง - 18 + 

2.จ านวนกลุม่อาชีพที่ไดร้บัการสนบัสนนุ 
 

กลุม่ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  การพฒันาดา้นสงัคม การศกึษา สาธารณสขุ ศาสนาและวฒันธรรม 
 
1)  ความพงึพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

8 

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 



 
        

ภาพรวม 9 
2) การเปล่ียนแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ  านวน) 

หลงั
ด าเนินการ 
(จ  านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1.ประชาชนมีสว่นรว่มในการจดักิจกรรมทาง
ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ่นมากขึน้ 

คน - 500 + 

2.เด็กนกัเรียนมีพฒันาการเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 70 30 +30 
3.ครวัเรือนรูจ้กัวิธีปอ้งกนัและการรกัษาสขุภาพ
มากขึน้ 

ครวัเรือน 600 800 +200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  ดา้นการพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

3)  ความพงึพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

8 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 



 
        

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

8 

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
ภาพรวม 8 

 
2) การเปล่ียนแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ  านวน) 

หลงั
ด าเนินการ 
(จ  านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1.ปรมิาณขยะภายในชมุชน/หมู่บา้นลดลง 
 

   รอ้ยละ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยทุธศาสตรท่ี์ 4  ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 
4)  ความพงึพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กิจกรรม 8 



 
        

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

8 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

8 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

9 

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
ภาพรวม 8 

 
2) การเปล่ียนแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ  านวน) 

หลงั
ด าเนินการ 
(จ  านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1. ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรพัยส์ิน  
 

คน - - - 

2.เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด คน - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ดา้นการสง่เสรมิการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
 5)  ความพงึพอใจของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีสว่นรว่มในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

9 

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

9 

5) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถิ่น 

8 

8) ประโยชนท์ี่ประชาชนไดร้บัจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
ภาพรวม 9 

 
2) การเปล่ียนแปลงของชมุชนตามตวัชีว้ดั 
 

ตวัชีว้ดัที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อนด าเนินการ 
(จ  านวน) 

หลงั
ด าเนินการ 
(จ  านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1.ระดบัความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ใหบ้รกิารของเทศบาล 

 0 100 +100 

 
 
 
 
 



 
        

แบบท่ี 2 แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค าชีแ้จง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ภายใตแ้ผนพัฒนา
ทอ้งถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  อย่างนอ้ย  ปีละ  1 ภายในเดือนธันวาคม 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.ช่ือขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เทศบาลต าบลหงสห์ิน อ าเภอจนุ  จงัหวดัพะเยา 
 1.1รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  

สว่นท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ 02 

 
ยทุธศาสตร ์ ปีที่ 1/2561 ปีที่ 2/2512 ปีที่ 3/2563 ปีที่ 4/2564 ปี5/2565 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวนโครงการ งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ดา้นระบบเศรษฐกิจ 32 11,951,000 32 79,088,000 62 42,131,700 74 37,149,700 54 26,171,000 
2.ดา้นสงัคม การศกึษา สาธารณสขุฯ 27 16,640,000 27 16,665,000 32 17,108,000 37 14,461,000 33 16,665,000 
3.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 6 130,000 5 110,000 12 190,000 12 2,230,000 14 230,000 
4.ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 7 470,000 7 390,000 10 640,000 10 1,761,000 10 650,000 
5.ดา้นดา้นการส่งเสรมิการบรหิารจดัการ
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

8 735,000 8 735,000 11 1,465,000 11 1,535,000 9 1,245,000 

รวม 80 29,931,000 79 96,988,000 127 61,534,700 148 57,136,700 120 45,147,700 

 
 
 



 
        

 
 
 
. 
 
 
 

6.ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจ าปี  2564 
ยทุธศาสตร ์ จ านวนโครงการ     ที่

เสรจ็ 
จ านวนโครงการที่อยู่
ระหวา่งด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยงัไมไ่ด้
ด  าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มีการ
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงการทัง้หมด 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ดา้นระบบเศรษฐกิจ 19 50.00         19 50.00 

2.ดา้นสงัคม การศกึษา 
สาธารณสขุ ฯ 

16 42.11 
        

16 42.11 

3.ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม 

0 0 
        

0 0 

4.ดา้นความมั่นคงและความ
สงบเรียบรอ้ย 

2 5.26 
        

2 5.26 

5.ดา้นการส่งเสรมิการบรหิาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

1 2.63 
        

1 2.63 

รวม 38 100         38 100 

 



 
        

7. การเบกิจา่ยงบประมาณปี 2564 
ยทุธศาสตร ์ งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ 

1.ดา้นระบบเศรษฐกิจ 4,857,661 20.74   4,857,661 20.74 
2.ดา้นสงัคม การศกึษา สาธารณสขุ ศาสนาและวฒันธรรม 18,342,823.32 78.31   18,342,823.32 78.31 
3.ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 0 0   0 0 
4.ดา้นความมั่นคงและความสงบเรยีบรอ้ย 28,469 0.12   28,469 0.12 
5.ดา้นดา้นการส่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 195,082.50 0.83   195,082.50 0.83 

รวม 23,424,035.88 100   23,424,035.88 100 
สว่นท่ี 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการท่ีไดร้บัเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 
8. โครงการท่ีไดร้บัเงินอดุหนนุเฉพาะกิจประจ าปี 2564 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการแลว้เสรจ็ อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ ยงัไมไ่ดด้  าเนินการ งบประมาณที่ไดร้บั งบประมาณที่เบิกจา่ยไป 

โครงการซ่อมสรา้งผิวทางแอลฟัสทติ์กคอนกรีต ถนน
สายพวงพะยอม-สนัทราย (ช่วงที่ 2) 

/   2,673,810 2,673,810 

โครงการซ่อมสรา้งผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ถนน
สายพวงพยอม-สกัทุ่ง 

 /  6,420,000  

  
สว่นท่ี 4  ปัญหา และอปุสรรคในการปฏิบตังิาน 
 1. ปัญหาความตอ้งการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีนอ้ย เทศบาลต าบลจึงไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการไดอ้ย่างเพียงพอ 



 
        

 2. ดว้ยขอ้จ ากดัของงบประมาณและภาระค่าใชจ้่ายประจ า ท าใหไ้ม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผน สูก่ารปฏิบติัไดอ้ย่างเต็มที่ ความส าเรจ็ของ
โครงการจึงเกิดขึน้นอ้ย 

 หมายเหต ุ: ปัญหาอปุสรรคเป็นขอ้จ ากดัที่เทศบาลต าบลหงสห์ินประสบปัญหามาเป็นเวลาหลายปี  เช่นเดียวกบัทอ้งถิ่นอีกหลายๆ แห่ง คือภาระค่าใชจ้่าย               
ทัง้ค่าใชจ้่ายประจ า ค่าใชจ้่ายที่เกิดจากภาระหนา้ที่ที่ตอ้งท า  ในขณะที่รายไดท้ี่ไดร้บัโดยเฉลี่ยแลว้เพิ่มขึน้นอ้ยมาก  
 
มีขอ้เสนอแนะ 
 1. กอง/งาน ที่รบัผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการด าเนินโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการ อย่างนอ้ยเพื่อใหไ้ดท้ราบถึงปัญหาและอปุสรรค
ของการด าเนินโครงการนัน้ ว่าควรจะด าเนินการต่อไปหรือไม่ หรือตอ้งปรบัปรุงอะไรบา้งในการด าเนินโครงการครัง้ต่อไป   

2. เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2564  นอกจากเสนอสภาเทศบาลรบัทราบละประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วกนัแลว้ 
จะตอ้งมีการแจกใหก้อง/งานต่างๆ รบัทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งาน เพื่อจะไดน้ าไปปรบัปรุง พัฒนาใหดี้ขึน้หรือรกัษามาตรฐานที่ ดีอยู่แลว้ใหดี้
ต่อไป 

3. การจดัแผนงานโครงการในแผนพฒันาประจ าปีกบัการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการน าแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบติั ควรจะมีความใกลเ้คียงกนัทัง้
ในเรื่องของจ านวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา  เพื่อใหก้ารด าเนินพฒันาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมาย 

 4. การติดตามประเมินผลถือเป็นเรื่องส าคญั ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม แต่จากการไดด้ าเนินการ 
เก่ียวกบัติดตามและประเมินผลแผนพฒันา จะเห็นว่าการด าเนินการเก่ียวกบัการติดตามประเมินผลยงัมีนอ้ยไม่เป็นรูปธรรม 
 

สว่นท่ี  5  ยทุธศาสตร ์ และโครงการในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564   
9.ยทุธศาสตรแ์ละจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบติั 
 
 



 
        

ยทุธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูใ่นแผน 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการ     บรรจใุน 
เทศบญัญัต ิ

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวนโครงการที่
ปฏิบตัิไดจ้รงิ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ดา้นพฒันาระบบเศรษฐกิจ 74 37,149,700 23 5,139,900 19 4,857,661 

2.ดา้นพฒันาสงัคม การศกึษา สาธารณสขุ ศาสนา และ
วฒันธรรม  

37 14,461,000 
20 

1,568,400 
16 

18,342,823.32 

3.ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้ม 
 

12 2,230,000 
4 

31,900 
0 

0 

4.ดา้นความมั่นคงและความสงบเรียบรอ้ย 
 

10 1,761,000 
4 

96,000 
2 

28,469 

5.ดา้นดา้นการส่งเสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

11 1,535,000 
5 

205,500 
1 

195,082.50 

รวม 148 57,136,700 56 7,041,700 38 23,424,035.88 

  
 


