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หนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง
ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภารกิจและอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะทําหนาที่ใน
การใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังขยายบทบาท หนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ของทองถิ่นดวย
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงมีความสําคัญ
อยางยิ่งในการที่จะกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถิ่น เพื่อมุงไปสูสภาพการณอันเปนเปาหมาย โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอความตองการของประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง หวังเปนอยางยิ่งวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใน
ครั้งนี้ จะทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง สามารถตอบสนองตอบตอความตองการของ
ประชาชน และประเทศชาติโดยสวนรวมตอไป
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บทที่ ๑
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการพัฒนาทองถิ่นและจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเปนกรอบ
ในการกําหนดทิศทาง การพัฒนา และเพื่อมุงไปสูสภาพการณที่ตองการในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึง
เปนกรอบและแนวทางในการบริหารงานของทองถิ่นใหมีความคลองตัว สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น สามารถ
ตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองกับนโยบายของนายก
องคการบริหารสวนตําบล
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดลานนา นโยบายของรัฐบาล แผนบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน ซึ่งลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มี
ดังตอไปนี้
(1) เปนลักษณะของการกําหนดวิธีการการดําเนินงานลวงหนาในแตละจุดหมายของการพัฒนาจะ
ดําเนินการโดยวิธีใด และมีการกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการจะบรรลุไดอยางชัดเจน ทั้งดานคุณภาพ ปริมาณ
กลุมเปาหมายและเวลา
(2) เปนการทํางานในเชิงรุกที่มุงจะเขาไปเอาชนะปญหาและอุปสรรค รวมทั้งปองกันการเกิดปญหา
อุปสรรคซ้ําซอนมาอีก โดยการอาศัยขอมูลในอดีต สภาวการณในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต ตลอดถึงศักยภาพ
ขององคกรและระเบียบกฎเกณฑตางๆ ตลอดทั้งความจําเปนเรงดวนมาประกอบการพิจารณา
(3) เปนรูปแบบที่สามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุถึงเจตนารมณไดจริง โดยแนวทางการดําเนินงานของ
แผนตองมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนจริง และอยูบนหลักเหตุและผล
(4) เปนรูปแบบปฏิสัมพันธที่ดีระหวางองคกรและสิ่งแวดลอม แผนยุทธศาสตรจะตองมีความยืดหยุน
สามารถปรับปรุงไดงาย เพื่อใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม หรือปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานขององคกร
(5) เปนเครื่องมือในการยึดโยงคานิยมของวัฒนธรรมองคกรเขาดวยกัน ผูปฏิบัติงานในองคกรมี
ความรูสึกเปนภารกิจที่จะตองรวมกันปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น
(2) เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นมีทิศทางสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
(3) เพื่อใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นได
อยางแทจริง
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐาน
ของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและ เปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
ปญหา และความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสู สภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทา
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา จึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนด ถึง
สภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดีจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
1.3 ขั้นตอนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 3 ขอ 16 ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนด
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(4) ผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบกอน
แลวผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จากขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แลว ซึ่งสามารถที่จะพิจารณากําหนดการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามกระบวนการดานวิชาการการจัดทําแผนยุทธศาสตร ดังตอไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ เตรียมการจัดทําโครงการเพื่อเสนอใหผูบริหารอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
รวบรวมขอมูลและปญหาของทองถิ่น โดยนําแผนชุมชนมาใชพิจารณาประกอบ พรอมทั้งจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการณพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
ประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยใชเทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห
ถึงโอกาส และสภาวะคุกคามหรือขอจํากัด รวมถึงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของทองถิ่น ซึ่งเปนการ
พิจารณาถึงปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
SWOT analysis

S

W

Strenght : จุดแข็ง

Weak : จุดออน

O

T

Opportunity : โอกาส

Threat : อุปสรรค

ภายใน

ภายนอก

ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา
ทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน “จุดหมาย” ที่
ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต อันเปนการตอบคําถามที่วา “ทองถิ่นตองการอะไร ในอนาคต”
ภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบขายในการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกร หรือภาพลักษณที่
ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของ
บทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่
มุงเนนเปนพิเศษที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนการนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย เพื่อเปนการกําหนดขอบเขต
หรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจหลักที่ไดกําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น

เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะตองทําแลว เพื่อ
นําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนา โดยอาศัย
พื้นฐานการวิเคราะห SWOT แลว ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดแนวทาง การพัฒนาของทองถิ่น ซึ่งยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคาย อันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวา
จะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตได อยางไร จะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไรขั้นตอนที่ 8 การ
กําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทาง การพัฒนา ภายในเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 8 มา
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล เสนอตอ คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
เพื่อพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความ
เห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ
องคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ําซอน
และการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
(2) เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของความรวมมือรวม
ใจกันดําเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวมและเปนพันธกิจรวมกันในองคกร ซึ่ง
ผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานที่มี ประสิทธิภาพ
(3) เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการวิเคราะหขอมูล แต
รวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุงหวัง จึงสงผลใหเกิด
ความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(4) . แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในภาพ
ของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดออนขององคกร ตลอดทั้งปจจัยที่จะสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องคกร
(5) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เปนการจัด
โอกาสทางดานจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตางๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชน
(6) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรยอมรับ
เรื่องการเปลี่ยนแปลง และการนําแนวคิดเชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคกร
(7) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร กระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ประวัติ
ตําบลสันกลาง เดิมชื่อ ตําบลแมคาวโตน ตอมาไดแยกออกเปน 3 ตําบล คือ ตําบลทรายขาว ตําบลธารทอง
และตําบลสันกลาง ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 18 หมูบาน และจัดตั้งเปน องคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29
มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 ปจจุบันเปน
องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
ที่ตั้ง
ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน
มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอพาน
ประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดพะเยาประมาณ 45
กิโลเมตร

น

จํานวนหมูบานทั้งสิ้น 18 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานปาเหียง
หมูที่ 10 บานผาจอ
หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง
หมูที่ 11 บานปาเปา
หมูที่ 3 บานถ้ํา
หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา
หมูที่ 4 บานปาขา
หมูที่ 13 บานรองลึก
หมูที่ 5 บานปาตาก
หมูที่ 14 บานปาขาดอนชัย
หมูที่ 6 บานแมคาวโตน
หมูที่ 15 บานแมคาวดวงดี
หมูที่ 7 บานสันผักฮี้
หมูที่ 16 บานสันโคง
หมูที่ 8 บานทาทรายมูล
หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา
หมูที่ 9 บานหัวฝาย
หมูที่ 18 บานเวียงสา
ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขา บางแหงเปนที่ราบลุม มีเทือกเขากั้นเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย
เปนภูเขาที่สูงปานกลางสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 600 - 782 มีอุทยานดอยหลวง มีปาไมที่อุดมสมบูรณจนไดรับ
รางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ และมีปาชุมชนหลายแหง มีปาพลุ เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ไดแก หวยแมหนาด
แมคาวโตน สําหรับแหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรที่สําคัญ ในทิศตะวันออกไดรับน้ําจากชลประทานแมลาว และทางทิศ
ตะวันตกที่ราบเชิงเขา สวนมากจะไดรับน้ําจากธรรมชาติ ลําหวยแมหนาดและอางเก็บน้ําหวยผาแดง
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. หวยตนผึ้ง อยูที่ หมู 12 บานใหมพัฒนา
2. หวยผาแดง ไหลผานหมูที่ 3 และหมูที่ 10
3. บอน้ําพุเย็น อยูที่หมู 2
4. หนองถ้ํา อยูที่หมู 3
5. หวยแมหนาด ไหลผานพื้นที่ หมู 10 ,หมู 2 , หมู 15 , หมู 9, หมู 14
6. หวยแมปอน ตนน้ําอยูที่ตําบลปาหุง ไหลผาน หมู 1 และหมู 11
7. ลําน้ําแมคาวโตน ไหลผานพื้นที่ หมู 8,หมู 5 ,หมู 6 และหมู 17
8. ลําน้ํารองขุน ไหลผานพื้นที่ หมู7 ,หมู14 ,หมู 6 และหมู17
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. อางเก็บน้ําพุ ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น หมู 2
2. คลองชลประทาน โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว ประกอบดวย คลองสายใหญซึ่งรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย อําเภอแมสรวย มากักเก็บน้ําที่ฝายโครงการชลประทานแมลาว ผานพื้นที่ตําบลธารทอง ตําบล
ทรายขาว และผานพื้นที่ หมูที่ 9 และหมูที่ 7 ตําบลสันกลาง คลองRMC ซอย 4
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ตั้งอยูพื้นที่ หมู18
4. อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง ตั้งอยูพื้นที่ หมู 12
อาณาเขตทองที่ตําบลสันกลาง
 ทิศเหนือจดเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง
 ทิศตะวันออกจดเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
 ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง และตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย
 ทิศใตจดเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน และองคการบริหารสวนตําบลปาหุง

เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร
หรือ 48,693.75 ไร
ประชากร
จําแนกเปนเปนรายหมูบาน ไดดังตอไปนี้
หมูที่

หมูบาน

จํานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

ปาเหียง

184

299

295

594

2

แมคาวหลวง

114

219

209

428

3

ถ้ํา

130

210

206

416

4

ปาขา

170

301

325

626

5

ปาตาก

179

308

323

631

6

แมคาวโตน

176

279

318

597

7

สันผักฮี้

219

341

366

707

8

ทาทรายมูล

119

182

228

410

9

หัวฝาย

188

323

316

639

10

ผาจอ

82

150

163

313

11

ปาเปา

111

197

207

404

12

ใหมพัฒนา

137

262

251

513

13

รองลึก

68

124

121

245

14

ปาขาดอนชัย

158

273

279

552

15

แมคาวดวงดี

124

205

215

420

16

สันโคง

113

178

202

380

17

แมคาวโตนพัฒนา

98

181

194

375

18

เวียงสา

52

102

90

192

2,419

4,134

4,308

8,442

รวม

* ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่มา สํานักงานทะเบียนอําเภอพาน กรมการปกครอง
ความหนาแนนเฉลี่ย 108 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง รอยละ 90 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญไดแก ขาว ขาวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกลําไย เลี้ยงปลานิล สัตวเลี้ยง ที่ทํารายได
ไดแก หมู ไก วัว ควาย
นอกจากฤดูทํานา ประชากรที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง และทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแก ทอผา หนอไมอัด แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชนกลวยฉาบ กลวยเชื่อม
ตําบลสันกลาง มีพื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 23,250 ไร พื้นที่สวนใหญใชทํานาขาว ทําไร และทํา
สวนผลไม ไดแก ลําไย แกวมังกร เปนตน

หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รวม

ทํานา (ไร)
500
1,000
450
2,350
735
850
1,200
800
835

500
600
420
700
1,000
600
620
400
350
13,910

ทําไร(ไร)

ทําสวน(ไร)

700
600
600
140
30
400
200
650
84

รวมพื้นที่ทํา
การเกษตร (ไร)

750
500
500

1,950
2,100
1,550
2,790
1,500

300

รวมพื้นที่ถือ
ครองทั้งหมด
(ไร)
2,440
2,450

1,520
2,980
1,850
1,650
2,025

130
250

1,100

500

1,700

150
400
450
400

1,350
1,435
1,600
1,084

1,000
-

500

1,920

2,120

500

1,200

1,350

250

700
500
350

1,700
1,350
970

2,100
1,580
1,150

540
522
7,942

940
1,572
27,811

1,250
1,787
33,437

700
5,354

1,720
2,165

1,800
1,500

พื้นที่การเกษตร 27,811 ไร คุณภาพดินทําการเกษตร ดินสวนใหญเปนกรวดทราย หนาดินถูกซะลาง
พื้นที่ทําการเกษตร เปนที่ราบสูง ขาดแคลนน้ําที่จะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง
โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง
การรวมกลุมอาชีพ
ไดแก สหกรณ อบต.สันกลาง ,กลุมผูเลี้ยงสัตว , กลุมพัฒนาสัตรี , รานคาชุมชน , กลุมออมทรัพย ,กลุมจัก
สานภูมิปญญาทองถิ่น , กลุมไมกวาด และธนาคารขาว
แหลงเงินทุน
1. ธนาคารพาณิชย
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
3. กองทุนหมูบาน
4. สหกรณการเกษตร
สภาพทางสังคม
การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา
2. โรงเรียนขยายโอกาส
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน
จํานวน
จํานวน

3
1
2

แหง
แหง
แหง

4. ที่อานหนังสือพิมพ

จํานวน

18

แหง

สถาบันและองคการศาสนา
1. วัด
2. สํานักสงฆ

จํานวน
จํานวน

11
2

แหง
แหง

ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
1 ) ประเพณีสงกรานต
2 ) ประเพณีแหเทียนพรรษา
4 ) ประเพณีทอดกฐิน ผาปาสามัคคี
4 ) ประเพณีลอยกระทง
5 ) ตักบาตรเปงพุทธ
6 ) ตักบาตรขึ้นปใหม
7 ) ตักบาตรเทโว
8 ) ตานกวยสลาก
9 ) ตานธรรมหลวง
การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน
2
แหง
2. สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน
1
แหง
มีขาราชการปฏิบัติงานประจํา
จํานวน
5
คน
และลูกจาง
จํานวน
5
คน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 ตูยามตํารวจ
จํานวน
1
แหง
มีเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติงานประจํา 2 นาย
 ศูนย อปพร.
จํานวน
1
แหง
มีสมาชิก อปพร.
จํานวน
150 คน
การทองเที่ยว
ตําบลสันกลางมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น หมู 2
2. แหลงทองเที่ยวหนองถ้ํา หนองผา หมู 3
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง หมู 18
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตําบลสันกลาง
- รายไดเฉลี่ย 51,553 บาท/ครัวเรือน/ป (ขอมูล จปฐ.ป 2554)
โครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
1. การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน และสามารถเชื่อมตอกันระหวางตําบลกับ
อําเภอ ระหวางตําบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสําคัญ ไดแก

2. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 สายเชียงราย-กรุงเทพฯ ผานพื้นที่หมู 6 และหมู 17 ชวงกิโลเมตรที่ 788790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
3. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผานพื้นที่ หมู7 และหมู 9 เชื่อมตําบลทรายขาวและตําบลปาหุง
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
4. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายทาง 1048 สายแมคาวโตน-บานลีซอ ผานหมู6 ,หมู5 ,หมู16 ,หมู4 ,
หมู14 ,หมู9 ,หมู15 ,หมู2 ,หมู10 ,หมู3 และหมู12 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร
5. ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย4 ผานพื้นที่ หมู 6 ,หมู16 ,หมู14 ,หมู4 และหมู 9 ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร
6. ถนนลาดยาง จากหมู 2 ผานหมู1 ,หมู11 ,หมู7 เชื่อมตอบานใหมสันผักหละ ตําบลเมืองพานระยะทาง
ประมาณ 8 กิโลเมตร
7. ถนนลาดยางจากสี่แยกแมคาวโตนเชื่อมตอบานไรออย ตําบลสันติสุข
8. ถนนสายทาง อบจ. จากหมู 18 เชื่อมตอบานหนองผักจิก ตําบลทรายขาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
การโทรคมนาคม
1. ตูโทรศัพทสาธารณะ
2. ผูใชโทรศัพทพื้นฐาน
3. ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
4. ไปรษณียเอกชน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

29 แหง
500 เลขหมาย
3,000 เลขหมาย
1
แหง

การไฟฟา
- จํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใช

จํานวน

18

หมูบาน

มวลชนจัดตั้ง
1. - ลูกเสือชาวบาน 4 รุน
2. - ไทยอาสาปองกันชาติ 1 รุน
3. - กองหนุนเพื่อความมั่นคง 1 รุน
4. - อพป. 4 รุน
5. - อปพร. 2 รุน
6. - สายตรวจอาสา
7. - รสทป. 1 รุน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

624
260
420
512
200
200
200

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
โครงสรางและอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตั้งอยู เลขที่ 111 ณ บริเวณพระธาตุดอนมูล หมู 15 ตําบลสัน
กลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยสภาองคบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับ
โครงสรางการบริหารขององคบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ประกอบดวย
องคการบริหารสวนตําบล
นายก
องคการบริหาร
สวนตําบล

สภา
องคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภา 36 คน
รองปลัด อบต.
สํานักงานปลัด

สวนการคลัง

ปลัด อบต.

หนวยตรวจสอบภายใน
สวนโยธา

สวนการศึกษาฯ

มีนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และรองมีนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
และเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน
- พนักงานสวนตําบลทั้งหมด
จํานวน
11 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
10 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
7 คน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5
มาตรา67 และ มาตรา 68 มีดังตอไปนี้
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
(4) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมพัฒนาพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปน
และสมควร

มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีดังตอไปนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(4) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริมการลงทุน
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12)การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(14) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมการกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

พ.ศ.2542

(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(24) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถาน
อื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(40) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
(41) กิจการอื่นที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

บทที่ 2
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางในปที่ผานมา
การปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาและแผนพัฒนาสามป ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางในปที่ผานมา ภายใตหลักเกณฑอันจํากัด ดาน
งบประมาณ ระยะเวลา ความเดือดรอนของประชาชน และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ สงผลใหการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาดังกลาว สามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ สวนปญหาที่ไดจาก
ดําเนินงานก็จะเปนสิ่งที่ตองนํามาแกไขและปรับปรุงใหดีขึ้น
2.1 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ป (ป 2553)
จํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนพัฒนา 3 ป
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ยุทธศาสตรที่

คิดเปนรอยละ 86.75 ( สูตร :จํานวนโครงการในขอบัญญัติคูณดวย 100 หารดวยจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ป
= 72 X 100÷83

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนา3 ป (ป 2553)
งบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปเปรียบเทีย บกับงบประมาณ
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจา ย
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จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
3 ป

5,000,000.00

จํานวนงบประมาณตามขอบัญัติ
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ยุทธศาสตร

คิดเปนรอยละ 109.88 ( สูตร : จํานวนงบประมาณในขอบัญญัติคณ
ู ดวย 100 หารดวยจํานวนงบประมาณใน
แผนพัฒนา 3 ป = 11,098,056 X 100÷10,100,300

2.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ซึ่งเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางมี
งบประมาณคอนขางจํากัด สงผลการพัฒนาเกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพ เชน การกอสรางอางเก็บน้ําหรือถนนที่
เชื่อมระหวางตําบลหรือหมูบานหลายหมูบานที่มีระยะทางคอนขางยาว ไมสามารถดําเนินการเองได ตองอาศัยเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจจากหนวยงานอื่นมาดําเนินการ และโครงสรางพื้นฐานดานอื่นๆ ยังมีความตองการที่ตองดําเนินการ
แตอยางไรก็ตามองคการบริหารสวนตําบลสันกลางก็สามารถพัฒนาดานอื่นๆ ควบคูกันไป โดยยังคงเปนหนวยงานหลัก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งการสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม อันจะเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นในภาพรวม
สรุปในภาพรวมของการพัฒนาที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการตางๆ บรรลุ
เปาหมายที่วางไวในระดับที่นาพอใจ ตามเกณฑตัวชี้วัดที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด
2.3 การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ปงบประมาณ 2554
รายรับ ปงบประมาณ 2554
1. ภาษีอากร
2. คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
3. รายไดจากทรัพยสิน
4. รายไดเบ็ดเตล็ด
5. ภาษีจัดสรร
6. เงินอุดหนุน-ถายโอนภารกิจเลือกทํา
รวมรายรับทั้งสิ้น
รายจาย ปงบประมาณ 2554
1. หมวดรายจายงบกลาง-เงินสํารองจาย
2. หมวดเงินเดือน
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
4. หมวดสาธารณูปโภค
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจายทั้งสิ้น
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3,550,300.00
20,650,000.00
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บทที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา
บทบาทอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยกําหนดกรอบ
ความเปนอิสระในการปกครองตนเองจากเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 กําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริหารสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น
ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดกําหนด
รูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นที่มีความเปนอิสระมากขึ้น
นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวของ เชน
 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ.2542
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางา
การเมือง พ.ศ.2542
ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อใหการกระจายอํานาจเปนไปอยางโปรงใส และ
สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลังยุครัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาที่อยาง
กวางขวาง โดยมิเพียงจะมีอํานาจหนาที่ในการใหบริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังขยาย
บทบาทหนาที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นดวย เปนองคกรที่เปด
โอกาสใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น
แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 5.2 กําหนดให
รัฐตองจัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 20 ของรายไดของรัฐทั้งหมด
ภายในป พ.ศ.2544 และไมนอยกวารอยละ 35 ของรายไดของรัฐทั้งหมดภายในป พ.ศ.2549 จึงมีความจําเปนใน
การใชทรัพยากรรายได ทั้งที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง และรายไดที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
มีความโปรงใสมากที่สุด
การวางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งที่จําทําใหองคการปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาวโดยใชยุทธศาสตรที่เหมาะสม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนการใช
ทรัพยากรเหลานั้นใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการที่กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนด มีการควบคุม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตาม
แผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบทั้งโดย

หนวยงานของรัฐและประชาคม โดยมีหลักการพื้นฐานประกอบการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามี 4 ประการ
ดวยกันคือ
1. การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
(Contribution to Purpose and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมาย
ของแผนทุกแผนที่กําหนดขึ้นจะตองเกื้อหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรสัมฤทธิ์
ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตางๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่รวมกันใน
องคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ
2. การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of
Planning) ซึ่งกระบวนการจัดการประกอบดวย การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Oeganizing) การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอื่นๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง
3. การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน (Pervasiveness of Planning)
การวางแผนเปนงานของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทํา แลวแตขอบเขตของอํานาจหนาที่ที่แตกตางกัน ทั้งนี้ผูบริหารใน
ระดับที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทําอยูประสบความสําเร็จ
4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of Plan) ในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอง
คํานึงถึงประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจาก บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัดและ
คุมคา เชนการใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดี สรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคกร
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตองกําหนดเปาหมายใหสอดคลองการพัฒนาตามนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ
ซึ่งนโยบายของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน ไดกําหนดกรอบประเด็นยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
3.2 วิสัยทัศนการพัฒนา(Vission)
จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
“ สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน”

คือ

3.3 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีความจําเปนตอง
สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย ตลอดจนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เพื่อใหการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย
บรรลุวัตถุประสงค เปนไปตามเปาหมาย องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ สงเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๓ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารโดยจัด
ใหมีบุคลากรผูชํานาญการเจาของภาษาเปนผูถายทอด
๑.๔ สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใหมีการพัฒนาสื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย สําหรับเด็กและ
เยาวชน ในการรับขาวสารเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
๒.๒ สงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด
๒.๓ สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ตําบลสันกลาง
๒.๔ สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๒.๕ สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และจริยธรรม
๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
๒.๗ พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อบริการประชาชน
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การปองกันการฟนฟู และควบคุมโรคติดตอ
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี
๓.๔ สรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่
เหมาะสม
๓.๕ สงเสริมงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ
และยาปราบ
ศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทาง
ในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.4 สงเสริมและสนับสนุน การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๔.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๒ สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุก
ภาคสวน
๖.๓ พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและการบริการประชาชน
๖.4 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
๖.5 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
๖.6 สงเสริมการพัฒนารายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖.7 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.8 สรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง และเปนภาพรวมทั้งตําบล
๖.9 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล
๖.๑0 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
3.4 วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย
“ รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข ”
แบงออกเปน 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1.1) สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1.2) สงเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3) สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร
1.4) สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5) สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา
1.6) สงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา
2) ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
2.1) สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2) สงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด
2.3) สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด
2.4) สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.5) สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และจริยธรรม
2.6) สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
2.7) พัฒนาสถานีอนามัย และสถานบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
2.8) สงเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9) สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ
3) ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
3.1) สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3.2) สงเสริมการยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสรางความระ
ทับใจแกนักทองเที่ยวและผูมาเยือน
3.3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
3.4) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.5) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
3.6) สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุน การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลคา
3.7) สงเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ และสงเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรอินทรีย
4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
4.1) สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4.2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
4.3) ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4) สรางจิตสํานึกในการอนุรักษท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.5) สงเสริมสนับสนุน การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

5) ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
5.1) สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2) สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือและโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
5.3) พัฒนาระบบขนสงมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด
5.4) สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภค
บริโภค
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1) สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.2) สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุก
ภาคสวน
6.3) พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและการบริการประชาชน
6.4) สงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของระชาชน
6.5) พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.6) ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
6.7) สงเสริมการพัฒนารายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.8) บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. ยุทธศาสตรพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนา
7.1) สงเสริมสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหาจราจร
และ การบริหารจัดการ
7.2) สงเสริมสนับสนุน ใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในจังหวัด
7.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.4) พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด
7.5) สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.4 การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น
1.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
(1) สนับสนุนกลุมอาชีพของทุกหมูบานใหมีความเขมแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น
(2) สงเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑจากโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
(3) สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรอยางทั่วถึง ตามสภาพภูมิประเทศของแตละหมูบาน
(4) จัดใหมีบุคลากรดานการเกษตร ใหความชวยเหลือ และปรึกษาเพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิตดานการเกษตร
ที่ไดมาตรฐานและลดตนทุนการผลิต
2. การพัฒนาดานสังคม

(1) สงเสริมดานสาธารณสุข การศึกษา ศาสนา ของทองถิ่นเพื่อสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินรวมทั้งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(2) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและสถานศึกษาและกลุมเยาวชนในตําบลสันกลาง
(3) สงเสริมสงเคราะหดูแลและแกไขปญหาเด็ก สตรีเยาวชน ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสทางสังคม
3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(1) พัฒนาดานการคมนาคม ดูแลสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน โดย
ดําเนินการดูแลและปรับปรุง บํารุงรักษา ซอมแซมถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ อาคารสถานที่
4. การพัฒนาดานแหลงน้ํา
(1) จัดใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอตอความตองการบริโภคอยางทั่วถึง
(2) จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดยการปรับปรุงดูแล ระบบฝาย รางระบายน้ํา ลําเหมือง เพื่อใหเขาสู
ไรนาอยางสะดวกและเพียงพอ
5. การพัฒนาดานการเมืองและการบริการประชาชน
(1) เนนการพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ไดแก ผูนําชุมชน
ทั้งฝายปกครอง ทองถิ่น กลุมอาสาสมัคร ผูสูงอายุ กลุมเยาวชนและสตรี ใหทํางานรวมกันและรวมกันเปนหนึ่งเดียว
เพื่อการพัฒนาในตําบลสันกลาง สรางความรูและความสามัคคี กอใหเกิดพลังและพัฒนาอยางมั่นคง และสราง
ความเขาใจอันดี ในดานการมีสวนรวมจากภาคประชาชน และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอราชการ เพื่อให
เกิดความพึงพอใจสูงสุดในการบริหารงานดานบริการ
6. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
(1) ดํารงไวซึ่งประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น สงเสริมใหเด็กนักเรียนไดมีโอกาสทาง
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อความเปนอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาของ
เด็กและเยาวชน ใหไดมีโอกาสไดทํากิจกรรมมากขึ้น
7. พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(1) พัฒนาควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวของ การบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมเพื่อคงไวใหลูกหลาน โดยการจัดสรร
งบประมาณ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณในการแกไขปญหาขยะ ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนของตําบล
สันกลางเพื่อความสวยงาม รมรื่น และเปนเอกลักษณของตําบล
8. การพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) จัดเตรียมความพรอมดานการปองกันภัยธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โดยใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติอยางรวดเร็ว รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณดานอุปกรณใหสายตรวจอาสา กลุม อปพร.ในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ
9. ดานการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการ
(1) จัดใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการอยางตอเนื่อง โดยการจัดใหมีการรายงาน
ปดบัญชีงบประมาณของสิ้นปงบประมาณใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง รวมทั้งใหมีการประชาสัมพันธหรือติด
ประกาศอยางเปดเผย ทางสื่อตางๆ เชนวิทยุชุมชน วารสาร เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

3.6 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น
สามารถจําแนกปญหาตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งขอบขายและปริมาณของปญหา ความ
ตองการของประชาชนนั้นสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้
ขอบขายและปริมาณของปญหา
ขอบขายของและความตองการทางดานโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง – การบริหาร อันจะเปนขอมูลนําไปสูการแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
- ดานโครงสรางพื้นฐาน
ก. ปญหาการคมนาคมที่ไมสะดวก ทางระบายน้ํา คับแคบและชํารุด ซึ่งสาเหตุมาจากถนน และทาง
ระบายน้ํายังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา
ข. ปญหาการใชที่ดินโดยไมถูกตอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใชที่ดินผิดประเภท และมีการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ
ค. ปญหาการขาดแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดแหลงน้ํา เพราะปริมาณน้ําไม
เพียงพอในชวงฤดูแลง
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ก. ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกและตระหนักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ประชาชนไมใหความสนใจเรื่องของสวนรวม ถือวาไมใชธุระของตนเอง
ข. ปญหาประชาชนและผูที่เกี่ยวของขาดการเฝาระวังและปองกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการดาน
กฎหมายของทองถิ่นไมมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้
ค. ปญหาขาดการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนไมเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ง. ปญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีสาเหตุจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมี
จํากัด ประกอบกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความรูความเขาใจที่เพียงพอความตองการของทองถิ่น
- ดานเศรษฐกิจ
ก. ปญหาของการกระจายรายไดแกประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย โดย
คํานึงถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภาค โดยไมไดกระจายรายไดสูชนบท
ข. ปญหาเรื่องการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
ซึ่งมีสาเหตุมาจากไมมีการสงเสริม
อาชีพของราษฎรอยางจริงจังหรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ
- ดานสังคม
ก. ปญหาการปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน
ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชนไม
เขาใจและไมไดใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง
ข. ปญหาดานขยะชุมชนและสถานที่ ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชนขาดระเบียบ วินัยและการบริหาร
จัดการขยะอยางถูกวิธี

ค. ปญหาดานการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากครอบครัว ชุมชนและ
ภาครัฐไมไดสงเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางจริงจัง
ง. ปญหาดานสวัสดิการและนันทนาการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดประชาสัมพันธจากหนวยงาน
ของรัฐและไมเห็นความสําคัญเรื่องนี้เทาที่ควร รวมทั้งไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชน
จ. ปญหาผูสูงอายุไมไดรับการดูแล
- ดานการเมือง – การบริหาร
ก. ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกทางการเมือง
อาทิ เชน การเลือกตั้งในระดับตาง ๆ การเสนอความคิดเห็น เปนตน
ข. ปญหาประชาชนขาดความรูความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสาเหตุจาก
การประชาสัมพันธไมดีเทาที่ควร
ค. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจาหนาที่ ขาดการกระตุนและพัฒนาแรงจูงใจ
ง. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชน
ไมใหความรวมมือ
ในการใหขอมูลของตนเอง และการปรับปรุงระบบ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่ยังไม
เปนปจจุบัน
จ. ปญหาการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช
และสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งมาจากสาเหตุ
ระบบการทํางานและเครื่องมือเครื่องใชที่ลาหลัง
ฉ. ปญหาดานการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียนเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสาเหตุจาก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดทักษะและความรูที่จําเปน
ช. ปญหาดานการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน ซึ่งสาเหตุมาจากมาตรการดาน
กฎหมายหยอนยาน ประชาชนขาดการดูแลซึ่งกันและกัน
ซ. ปญหาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งมีสาเหตุมาจากองคการบริหารสวนตําบลมี
งบประมาณจํากัดเครื่องมือเครื่องใชไมทันสมัย

จากปญหาดังกลาว ประชาชนมีความตองการซึ่งเรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้
1 ) ตองการที่จะสรางและบูรณะสาธารณูปโภค เชน ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และไฟฟา
สาธารณะ
2 ) ตองการที่จะใหมีการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค
3 ) ตองการที่จะใหมีการพัฒนาที่ดินอยางมีคุณภาพ
4 ) ตองการกระจายรายไดแกประชาชนในทองถิ่น
5 ) ตองการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
6 ) ตองการรักษา ปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน
7 ) ตองการสุขาภิบาลชุมชนใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
8 ) ตองการสงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น
9 ) ตองการสวัสดิการและนันทนาการที่ดีแกประชาชน

10) ตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
11) ตองการความรู ความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
12) ตองการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
13) ตองการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล
14) ตองการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงานใหมีความเปน
เรียบรอย ไดมาตรฐาน
15) ตองการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียน และเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล
16) ตองการความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
17) ตองการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
18) ตองการปรับปรุงและพัฒนากิจการพาณิชย
19) ตองการปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
20) ตองการที่จะมีการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
21) ตองการที่จะบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
22) ตองการใหมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จากปญหาและความตองการของประชาชนที่ไดกลาวไวเบื้องตน รวมทั้งศักยภาพขององคการบริหาร
สวนตําบล และพิจารณาจากปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือโอกาสในการพัฒนานั้น
สามารถนํามาวิเคราะห ดวยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพของทองถิ่นและกําหนดแนวทางในการ
ตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปจจัยภายใน ซึ่งไดแก จุดแข็ง (Strengths- S) จุดออน (Weaknesses-W) และปจจัย
ภายนอกไดแก โอกาส (Opportunities-O) และอุปสรรค (Threats-T) ซึ่งตองนํามาเขาตารางเพื่อวิเคราะหตอไป

การวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT Analysis
โอกาส

จุดออน

ประเด็น
SWOT

อุปสรรค

จุดแข็ง

จุดแข็ง (Strengths)
1. พื้นที่อุดมสมบูรณเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการประมง
2. มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตองคการบริหารสวนตําบล
3. มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4. มีเอกลักษณลานนาดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
5. มีโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของตําบล
6. ประชาชน ชุมชน ใหความรวมมือ การสนับสนุน ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหารสวน
ตําบล
7. เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย มีน้ําสําหรับการเกษตรตลอดป
จุดออน (Weaknesses)
1. ประชาชนสวนใหญมีฐานะยากจน ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2. เกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย เปนตน
3. ปญหาทางสังคม ไดแก ยาเสพติด โรคเอดส ผูพิการ เด็กดอยโอกาส
4. แรงงานไมมีคุณภาพ ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง
5. การจัดการดานการตลาด การผลิต และรูปสินคา ไมมีประสิทธิภาพ
6. ระบบสารสนเทศยังไมทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพ
7. ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอม
8. มีฟารมปศุสัตวจํานวนมากแตขาดการจัดการอยางถูกวิธีทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและมลพิษทาง
กลิ่น สงผลตอสุขภาพของประชาชน
9. ปญหาการรุกล้ําที่สาธารณะ
10.ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
11. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังขาดความรูความเขาใจ
ในระบบการบริหารสมัยใหม
เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของ
โอกาส (Opportunities)
1. รัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจแก
องคการบริหารสวนตําบล
3. รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน
4. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
5. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1. กฎระเบียบบางฉบับ ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที
2. สถานการณทางเศรษฐกิจ เชน ราคาน้ํามัน ดอกเบี้ยเงินกูฯ สงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวัน
ของประชาชน
3. งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหการดําเนินการโครงการที่ตองใชงบประมาณสูงไมสามารถ
ดําเนินการได
4. การดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนที่ฟุมเฟอยไมสอดคลองกับรายได ทําใหเกิดปญหาหนี้สิน
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทําใหประชาชนในทองถิ่นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
6. บุคลากรของทองถิ่นยังไมมีความเขาใจ ถึงเปาหมายขององคกรทํางานเชิงรับมากกวาเชิงรุก ทํา
ใหการดําเนินงานตางๆ ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จากผลการวิเคราะห ทําใหทราบวา การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีดังนี้
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับการบริการพื้นฐานดานคมนาคม ไฟฟา ประปา การ
สื่อสารอยางทั่วถึง
2. องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีสภาพนาอยู อากาศสดใส ตนไมเขียวขจี พัฒนาระบบนิเวศน
สมดุลและยั่งยืน
3. กลุมอาชีพมีความเข็มแข็ง ไดรับการสนับสนุนหัตถกรรมพื้นบาน พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑ
4. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลการทองเที่ยวของตําบลสันกลาง
6. ประชาชน ชุมชน มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม มีหลักประกันสุขภาพ ไดรับ
บริการดานสุขภาพที่มีมาตรฐานและเทาเทียมกัน
7. สรางโอกาสการมีงานทํามีรายไดใหกับประชากรวัยแรงงาน สงเสริมดานการชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส เด็ก สตรี และคนชรา ใหอยูไดอยางปกติในสังคม ประสานพหุภาคีเพื่อใหบังเกิดประสิทธิภาพ
8. พัฒนาศักยภาพของกลุมองคกรอาสาสมัคร องคกรชุมชนและปราชญชาวบานใหมีความเขมแข็ง
เพิ่มขึ้นในการดําเนินกิจกรรม เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
9. ประชาชน รวมใจตานภัยยาเสพยติด โดยผนึกกําลังองคกรตางๆ หนวยงานราชการตอตานยาเสพยติดอยาง
จริงจัง ตอเนื่องและเฉียบขาดดวยระบบบริหารและจัดการที่ชัดเจนเขมแข็งและมีเอกภาพ
10. บุคลากรไดรับการพัฒนา มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน และมีทักษะในการใชเทโนโลโลยี
สมัยใหม
11. องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีเครื่องมือ อุปกรณ ที่จําเปน สามารถใชบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน (Vision) เปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดหมาย ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งเปนผลรวมของบทเรียนจากอดีต พิจารณาถึงปจจุบัน และมุงหวัง
ถึงอนาคตขางหนา
พันธกิจ (Mission) เปนถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ
รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปน
ขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึงขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินงาน ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมงหมายเพื่อการพัฒนาจึงมีความสําคัญในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ซึ่งหากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว พันธกิจก็เปนเสมือนเสนทางที่
ชัดเจนที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเปนกรอบในการดําเนินงาน
จากการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน และศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางแลวจึงได
กําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้
4.1 วิสัยทัศน (Vision)
“ สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน”
4.2 พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจรัฐสูทองถิ่น
8. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
6. สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของ
ตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร

4.4 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ป 55 –
59

เปาหมาย (Targets)
ป
ป
ป
ป
55 56
57 58

ป
59

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหได
มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของ
ประชาชน

1) จํานวนของครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

1) จํานวนครัวเรือนที่มีการคมนาคม
ความสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย รอยละ 80 ของ
ทั้งหมด

2300

193
2

196
4

205
6

214
8

230
0

2. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน

1) จํานวนครัวเรือนที่มีการใช ระบบ 1) ครัวเรือนที่มีการใชระบบ ประปา
ประปา
เฉลี่ยรอยละ 75 ของทั้งหมด

2300

165
6

181
7

197
8

213
9

230
0

3. ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหเพียงพอ

1) จํานวนจุดไฟฟาสาธารณะ

1) จํานวนไฟฟาสาธารณะทั้งหมด
150 จุด

300

180

210

240

270

300

4. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

1) รอยละของประชาชนที่มี
จิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถิ่น
1) สภาพทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความสมดุล

1) ประชาชนรอยละ 50 มีจิตสํานึก 100%
ในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

60%

70%

80%

90%

100
%

1) รอยละ 50 ของจํานวน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่มีความสมดุล

60%

70%

80%

90%

100
%

5. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ

100%
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ป 55 –
59

เปาหมาย (Targets)
ป
ป
ป
ป
57 58
55 56

ป
59

6. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

1) จํานวนของครัวเรือนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2) จํานวนครัวเรือนที่มีการความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
รอยละ 95 ของทั้งหมด

2300

218
5

230
0

230
0

230
0

230
0

7 .การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

1) สมาชิกในครัวเรือนแตละ
ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับพิษภัย
ของยาเสพติด

1) สมาชิกทั้งหมดในครัวเรือนแต
ละครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับพิษ
ภัยของยาเสพติด รอยละ80

100%

85%

90%

100
%

100
%

100
%

8. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประชาชน ภาครัฐ

1) จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนและ 1) จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนและ
หนวยงานภาครัฐดําเนินการรวมกัน หนวยงานภาครัฐดําเนินการรวมกัน
หรือมีปฏิสัมพันธกัน
หรือมีปฏิสัมพันธกัน 100 กิจกรรม

200

120

140

160

180

200

18

10

12

14

16

18

100%

60%

70%

80%

90%

100
%

9. สงเสริม และสรางความเขมแข็งแกชุมชนในเขต 1) จํานวนหมูบานที่มีความเขมแข็ง
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ในการบริหารจัดการตนเองหรือมี
ศักยภาพในการแกไขปญหาของ
ตนเอง

1) หมูบานที่มีความเขมแข็งในการ
บริหารจัดการหรือมีศักยภาพในการ
แกไขปญหาของตนเองจํานวน 8
หมูบาน

10. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหมี 1) รอยละของกิจกรรมที่ดําเนินการ 1) รอยละ 50 ของจํานวนกิจกรรม
ประสิทธิภาพ
ปรับปรุง
ที่ดาํ เนินการปรับปรุงทั้งหมด
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

ป 55 –
59

เปาหมาย (Targets)
ป
ป
ป
ป
57 58
55 56

ป
59

11. สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหาร
จัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ

1) จํานวนกลุมอาชีพตางๆ ให
1)จํานวนกลุมอาชีพตางๆ ให
สามารถบริหารจัดการกลุมอยางมี สามารถบริหารจัดการกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ทั้งหมด 10 กลุม

20

12

14

16

18

20

12. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

1)จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
ปรับปรุง

1) จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
ปรับปรุง 20 กิจกรรม

40

24

28

32

36

40

13. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อใหบริการแกประชาชน

1) จํานวนรูปแบบเครื่องมือและ
ระบบสารสนเทศที่จําเปน

1) จํานวนรูปแบบเครื่องมือและ
ระบบสารสนเทศที่มีอยูทั้งหมด
15 รูปแบบ

30

18

21

24

27

30

100%

68%

76%

84%

92%

100
%

14. การปรับปรุงระบบการใหบริการแกประชาชน 1) รอยละของประชาชนที่มารับ
ตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
บริการมีความพึงพอใจ

1) จํานวนประชาชนที่มารับบริการ
มีความพึงพอใจ รอยละ 60
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บทที่ ๕ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑ
มาตรฐาน
๑.๒ สงเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรูตามความสนใจ
และความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใช
ภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสารโดยจัดใหมีบุคลากร
ผูชํานาญการเจาของภาษาเปนผูถายทอด
๑.๔ สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทาง
ศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใหมีการพัฒนาสื่อ
สรางสรรค สื่อปลอดภัย สําหรับเด็กและเยาวชน ในการรับ
ขาวสารเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานปลัด
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โรงเรียนในพื้นที่ตําบลสันกลาง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สันกลาง
- ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อ.พาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูดอยโอกาส
๒.๒ สงเสริมสนับสนุน การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และปองกันปญหายาเสพติด
๒.๓ สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษจารีตประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของตําบลสันกลาง
๒.๔ สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริม
ความเขมแข็งของชุมชน
๒.๕ สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนา และจริยธรรม
๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
๒.๗ พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชน และสถาน
บริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การปองกัน
การฟนฟู และควบคุมโรคติดตอ
๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
สิ่งแวดลอมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวในชุมชน
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ ได
อยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี

หนวยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
- สภาวัฒนธรรมตําบลสันกลาง

- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสัน
กลาง
34

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม (ตอ)

๓.๔ สรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรที่เหมาะสม
๓.๕ สงเสริมงานวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุย
อินทรีย ปุยชีวภาพ และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อ
ใชในการเกษตร
๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม
ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน

- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสัน
กลาง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร
๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.4 สงเสริมและสนับสนุน การสรางสวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๔.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check
Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปา

- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับความ - สํานักงานปลัด
จําเปนและความตองการของประชาชน
- สวนโยธา
๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบาย
น้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอ
การเกษตรและการอุปโภค บริโภค

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๖.๑ สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๒ สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน
๖.๓ พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและการ
บริการประชาชน
๖.4 พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง
๖.5 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่
ปฏิบัติงาน
๖.6 สงเสริมการพัฒนารายไดใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

- สํานักงานปลัด
- สวนการคลัง
- สวนโยธา
- สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
(ตอ)

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๖.7 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
๖.8 สรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง และเปนภาพรวมทั้งตําบล
๖.9 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายในตําบล
๖.๑0 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
บริหารสวนตําบลสันกลาง
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บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งกําหนดใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลว และ
นําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศใชและปด
ประกาศไมนอยกวาสามสิบวัน
สําหรับการติดตามและประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยูเพราะการติดตามเปนกระบวนการเพื่อใหขอมูลปอนกลับ เกี่ยวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีดําเนินงาน การตรวจสอบและเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน สวน
การประเมินผลนั้นจะเปนสิ่งที่บงชี้วายุทธศาสตรหรือแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวา
แผนงานหรือโครงการที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลอยางไร สามารถนําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม
อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
ซึ่งผลที่ไดจาการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจตอไป ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะประกอบดวย
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปและ
อาจไดรับการคัดเลือกอีก โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอยางนอยปละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดนําแบบติดตามและประเมินเพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการ
นําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ตามเปาหมายภายใตเวลาที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
(1) แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(2) แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางรายไตรมาส
(3) แบบประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดกําหนดการติดตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา เปน2 ระยะดวยกัน คือ
1) การติดตามระหวางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2) การติดตามหลังจากการอนุมัติและประกาศใชแลว ซึ่งไดกําหนดเปนรายไตรมาส
สําหรับการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไดกําหนดการประเมินปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผล
การประเมินใหผูบริหารทองถิ่นเพื่อที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยทั่วกันภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามแบบการติดตามและประเมินผลที่กําหนด
เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล อาจมีการปรับปรุงการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาได
ตามความเหมาะสม

