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คํานํา 

 การวางแผนเปนกระบวนการอันสําคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเปนสิ่งชี้ใหเห็นถึงเปาหมายและ
วิธีดําเนินการเพ่ือใหเกิดความสําเร็จในเปาหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลาง  จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงไดกําหนดทิศทางเพ่ือนําไปสูเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน ให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบาย
รัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดจัดทําข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปได
ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปญหาความจําเปนเรงดวนของปญหาท่ีเกิดข้ึน  ความตองการของประชาชนเปน
สําคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนหลัก  ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติหลังจากผานการนําเสนอ
โครงการ   ไดรับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามข้ันตอน 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดสําเร็จลุลวงดวยดีจากความ
รวมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
ประชาคมทองถ่ิน เปนอยางดี  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงขอขอบคุณมา  ณ  ท่ีนี้  
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บทท่ี  1 
บทนํา 

  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
คือ  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน  การดําเนินการบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกๆ ดานใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  การ
วางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง  การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการบริหาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แกไขปญหาไดตรงจุด  อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และบรรลุตามความมุงหมาย  
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  
2548  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  หมายถึง  
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินซ่ึงแสดงถึง  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
และแผนชุมชน”  เปนแผนระยะยาวเพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานสังคม  
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอม  แตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไว  ดังนั้น  การกําหนดหวงระยะเวลาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงข้ึนอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา 

  ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยาง
ยิ่ง  เพราะเปนแนวทางการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ี
ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  
ท้ังนี้   ตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  ปญหา  ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ซ่ึงลวนเปน
สภาวการณในการกําหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนําพาไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน
ของคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกระบวนการและ
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ    และการ
กําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยาง
รอบดานและเปนระบบ  รวมท้ังตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  และปญหา/ความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินไดอยางแทจริง 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีทิศทางท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 
 3. เพ่ือเปนการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการพัฒนาไวลวงหนาในการท่ีจะดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการตางๆ 
 4. เพ่ือใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 5. เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 6. เพ่ือใหมีการพัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 
ขอ 16  ไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ  
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห  เพ่ือ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 4.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
 สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
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ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  มีข้ันตอนการดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548 
กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไว  แตมิไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวา
เปนแผนระยะก่ีป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สามารถพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตน  
ตามแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใด  ประกอบกับขอมูล  ปญหาท่ี
ตองการการแกไข  และอาจกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาทองถ่ิน 
 ข้ันตอนท่ี  2  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
  เก็บรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ิน  โดยใหนําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังจัดลําดับความสําคัญของปญหารวม  5  เกณฑ  ประกอบดวย 
  1.  ขนาดของกลุมคนท่ีไดประโยชน 
  2.  ความรายแรงและเรงดวนของปญหา 
  3.  ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  4.  การยอมรับรวมกันของชุมชน 
  5.  ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ  
 ข้ันตอนท่ี  3  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน  ตองวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ขอจํากัด  อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน  รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน  
จุดแข็งของทองถ่ิน  อันเปนสภาพวะแวดลอมภายในทองถ่ิน  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SWOT  Analysis 
 

ปจัจยัภายนอก 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อปุสรรค 

ปจัจยัภายใน 

S = Strength 
จดุแขง็ 

W = Weah 
จดุอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 
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การวิเคราะหจุดแข็ง  (Strength = S)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในของหนวยงานในสวนท่ีดี  ความเขมแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ 
การวิเคราะหจุดออน  (Weakness = W)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย  ความออนแอ  
ขอจํากัด  ความไมพรอม  ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ  เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 
การวิเคราะหโอกาส  (Opportunity = O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนอยางไร  โดย
พิจารณาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลย ี
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat = T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  กอใหเกิดผลเสีย  โดยพิจารณาดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี
 ข้ันตอนท่ี  4  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น 
  นําข้ันตอนท่ี  2  และข้ันตอนท่ี  3  มากําหนดวิสัยทัศน  และภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ิน 

วิสัยทัศน  (Vision)  หมายถึง  ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปน  “จุดเหมาะ”  ท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา 

ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ขอความหรือถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปน
ขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 ข้ันตอนท่ี  5  การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  การนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   เปนการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรดําเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจ
หลักท่ีกําหนดไว 
 ข้ันตอนท่ี  6  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
  เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ  โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตองทําแลว  
เพ่ือนําทองถ่ินไปใหบรรลุความตองการท่ีจะเปนในอนาคต 
 ข้ันตอนท่ี  7  การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
  เม่ือไดกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการ
วิเคราะห SWOT แลว ข้ันตอไป คือ กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินซ่ึงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง  
แนวคิดหรือ วิธีท่ีแยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคต
ไดอยางไร จะไปถึงจุดมุงหมายไดอยางไร 
         ข้ันตอนท่ี  8  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
 เปนการกําหนดปริมาณ  หรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาท่ี
กําหนด 
         ข้ันตอนท่ี  9  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  นําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี  1 - 8  มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณา
และปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินเพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลว
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 
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1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (1) เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของ
องคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซํ้าซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
  (2) เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของความรวมมือ
รวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายท่ีเก่ียวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวมและเปนพันธกิจรวมกันใน
องคกร ซ่ึงผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานท่ีมี ประสิทธิภาพ 
  (3) เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการวิเคราะหขอมูล แต
รวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุงหวัง จึงสงผลใหเกิด
ความม่ันใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  (4)  แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในภาพ
ของศักยภาพหรือจุดแข็งจุดออนขององคกร ตลอดท้ังปจจัยท่ีจะสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องคกร 
  (5) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้เปนการ
จัดโอกาสทางดานจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน เชน การ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชน 
  (6) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรยอมรับ
เรื่องการเปลี่ยนแปลง และการนําแนวคิดเชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคกร 
  (7) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร กระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 
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บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ  

ประวัติ 
  ตําบลสันกลาง เดิมชื่อ ตําบลแมคาวโตน ตอมาไดแยกออกเปน 3 ตําบล คือ ตําบลทรายขาว 
ตําบลธารทอง และตําบลสันกลาง  ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี  พ.ศ. 2457 แบงเขต
การปกครองออกเปน 18 หมูบาน และจัดตั้งเปน องคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันท่ี 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2539 
ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 

ท่ีตั้ง 
ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอ

พานประมาณ  10 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดพะเยาประมาณ 
45 กิโลเมตร 
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จํานวนหมูบานท้ังส้ิน 18 หมูบาน ประกอบดวย 

         หมูท่ี 1 บานปาเหียง หมูท่ี 10 บานผาจอ 
 หมูท่ี 2 บานแมคาวหลวง หมูท่ี 11 บานปาเปา 
 หมูท่ี 3 บานถํ้า หมูท่ี 12 บานใหมพัฒนา 
 หมูท่ี 4 บานปาขา หมูท่ี 13 บานรองลึก 
 หมูท่ี 5 บานปาตาก หมูท่ี 14 บานปาขาดอนชัย 
 หมูท่ี 6 บานแมคาวโตน หมูท่ี 15 บานแมคาวดวงดี 
 หมูท่ี 7 บานสันผักฮ้ี หมูท่ี 16 บานสันโคง 
 หมูท่ี 8 บานทาทรายมูล หมูท่ี 17 บานแมคาวโตนพัฒนา 
 หมูท่ี 9 บานหัวฝาย หมูท่ี 18 บานเวียงสา 

ภูมิประเทศ     
สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบเชิงเขา บางแหงเปนท่ีราบลุม มีเทือกเขาก้ันเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย  

เปนภูเขาท่ีสูงปานกลางสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 600 - 782 มีอุทยานดอยหลวง มีปาไมท่ีอุดมสมบูรณจน
ไดรับรางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ และมีปาชุมชนหลายแหง มีปาพลุ เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ ไดแก หวยแม
หนาด แมคาวโตน สําหรับแหลงน้ําท่ีใชทําการเกษตรท่ีสําคัญ ในทิศตะวันออกไดรับน้ําจากชลประทานแมลาว และ
ทางทิศตะวันตกท่ีราบเชิงเขา สวนมากจะไดรับน้ําจากธรรมชาติ ลําหวยแมหนาดและอางเก็บน้ําหวยผาแดง  

แหลงน้ําธรรมชาต ิ
1. หวยตนผึ้ง อยูท่ี หมู 12 บานใหมพัฒนา 
2. หวยผาแดง ไหลผานหมูท่ี 3 และหมูท่ี 10 
3. บอน้ําพุเย็น อยูท่ีหมู 2  
4. หนองถํ้า อยูท่ีหมู 3 
5. หวยแมหนาด ไหลผานพ้ืนท่ี หมู 10, หมู 2, หมู 15, หมู 9, หมู 14 
6. หวยแมปอน ตนน้ําอยูท่ีตําบลปาหุง ไหลผาน หมู 1 และหมู 11 
7. ลําน้ําแมคาวโตน ไหลผานพ้ืนท่ี หมู 8, หมู 5, หมู 6 และหมู 17 
8. ลําน้ํารองขุน ไหลผานพ้ืนท่ี หมู 7, หมู 14, หมู 6 และ หมู 17 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
1. อางเก็บน้ําพุ  ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น หมู 2 
2. คลองชลประทาน โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว ประกอบดวย คลองสายใหญซ่ึงรับน้ํามาจาก

อางเก็บน้ําแมสรวย อําเภอแมสรวย มากักเก็บน้ําท่ีฝายโครงการชลประทานแมลาว ผานพ้ืนท่ีตําบลธารทอง  ตําบล
ทรายขาว และผานพ้ืนท่ี หมูท่ี 9 และหมูท่ี 7 ตําบลสันกลาง  คลอง RMC ซอย 4  

3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ตั้งอยูพ้ืนท่ี หมู18 
4. อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง ตั้งอยูพ้ืนท่ี หมู 12 

 อาณาเขตทองท่ีตําบลสันกลาง 

• ทิศเหนือจดเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง 

• ทิศตะวันออกจดเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข 

• ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง และตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย 

• ทิศใตจดเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  และองคการบริหารสวนตําบลปาหุง 
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เนื้อท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,693.75 
ไร 

ประชากร  

   จําแนกเปนเปนรายหมูบาน ไดดังตอไปนี้ 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 ปาเหียง 253 356 359 715 
2 แมคาวหลวง 182 211 198 409 
3 ถํ้า 192 201 195 396 
4 ปาขา 215 297 320 617 
5 ปาตาก 229 296 325 621 
6 แมคาวโตน 263 280 321 601 
7 สันผักฮ้ี 310 332 363 695 
8 ทาทรายมูล 145 186 233 419 
9 หัวฝาย 306 329 333 662 

10 ผาจอ 115 155 173 328 
11 ปาเปา 152 183 210 393 
12 ใหมพัฒนา 181 272 253 525 
13 รองลึก 84 125 120 245 
14 ปาขาดอนชัย 180 280 274 554 
15 แมคาวดวงดี 162 207 210 417 
16 สันโคง 136 183 219 402 
17 แมคาวโตนพัฒนา 129 174 184 358 
18 เวียงสา 79 106 92 198 

  รวม 3,313 4,173 4,382 8,555 

 * ขอมูล ณ  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ท่ีมา สํานักงานทะเบียนอําเภอพาน กรมการปกครอง      
  ความหนาแนนเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง รอยละ 90 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร พืชเศรษฐกิจท่ี

สําคัญไดแก ขาว ขาวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกลําไย เลี้ยงปลานิล สัตวเลี้ยง ท่ีทํารายได
ไดแก หมู ไก วัว ควาย              

นอกจากฤดูทํานา ประชากรท่ีไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง และทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแก ทอผา หนอไมอัด  แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชนกลวยฉาบ  กลวยเชื่อม   
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ขอมูลการเกษตร 

     

   
                    ตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

     
                   

หมูท่ี ช่ือบาน 
พ้ืนท่ีการเกษตรท้ังหมด นาบี ลําไย แกวมังกร สับปะรด ขาวโพด อ่ืนๆ 

หมายเหต ุ
ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย 

1 ปาเหียง 818 103 346 34 131 13 4 2 244 48 50 6 43     
2 แมคาวหลวง 1,494 159 894 79 384 38 99 34 18 5 20 3 79     
3 ถํ้า 1,302 124 560 38 175 16 117 35 35 7 320 28 95     
4 ปาขา 1,801 120 1,534 102 160 15 3 2 4 1 - - 100     
5 ปาตาก 789 55 660 50 57 5 - - - - - - 72     
6 แมคาวโตน 833 53 695 48 40 5 - - - - - - 98     
7 สันผักฮี ้ 2,130 126 1,465 120 54 6 - - - - - - 611     
8 ทาทรายมูล 1,575 106 1,485 102 39 3 1 1 - - - - 50     
9 หัวฝาย 1,705 144 1,284 97 198 19 17 7 11 2 100 19 95     

10 ผาจอ 1,463 165 877 72 231 23 161 44 37 8 108 18 49     
11 ปาเปา 957 86 720 61 177 17 17 8 - - - - 43     
12 ใหมพัฒนา 1,395 159 316 21 158 15 121 33 262 40 520 50 18     
13 รองลึก 1,029 49 930 47 18 2 - - - - - - 81     
14 ปาขาดอนชัย 1,660 126 1,386 110 168 16 - - - - - - 106     
15 แมคาวดวงด ี 945 94 560 46 235 23 33 18 4 1 30 6 83     
16 สันโคง 697 62 576 57 58 5 - - - - - - 63     
17 แมคาวพัฒนา 234 17 75 7 109 10 - - - - - - 50     
18 เวียงสา 640 72 27 2 166 16 136 27 11 2 260 25 40     

 
รวม  21,467 1,820 14,390 1,093 2,558 247 709 211 626 114 1408 155 1,776     

 
ขอมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2558  ท่ีมา  สํานักงานเกษตรอําเภอพาน 
พ้ืนท่ีการเกษตร  21,467  ไร  คุณภาพดินทําการเกษตร  ดินสวนใหญเปนกรวดทราย  หนาดินถูกซะลาง  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  เปนท่ีราบสูง  ขาดแคลนนํ้าท่ีจะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง 

9 
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โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  2  แหง 
การรวมกลุมอาชีพ 
 ไดแก  สหกรณ  อบต.สันกลาง, กลุมผูเลี้ยงสัตว, กลุมพัฒนาสัตรี, รานคาชุมชน, กลุมออมทรัพย, 
กลุมจักสานภูมิปญญาทองถ่ิน, กลุมไมกวาด และธนาคารขาว 
แหลงเงินทุน 
 1. ธนาคารพาณิชย 
   2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 3. กองทุนหมูบาน 
 4. สหกรณการเกษตร 
สภาพทางสังคม 

การศึกษา  
1. โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  3 แหง 
2. โรงเรียนขยายโอกาส   จํานวน  1 แหง 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  2 แหง 
4. ท่ีอานหนังสือพิมพ   จํานวน         18 แหง 
สถาบันและองคการศาสนา 
1. วัด     จํานวน         11 แหง 
2. สํานักสงฆ    จํานวน  2 แหง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
 1 )  ประเพณีสงกรานต 
 2 )  ประเพณีแหเทียนพรรษา 
 4 )  ประเพณีทอดกฐิน ผาปาสามัคคี 
 4 )  ประเพณีลอยกระทง 
 5 )  ตักบาตรเปงพุทธ 
 6 )  ตักบาตรข้ึนปใหม 
 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 
มีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัติงานประจํา    จํานวน  2   นาย 

• ศูนย อปพร.    จํานวน  1 แหง 
มีสมาชิก อปพร.   จํานวน       150 คน 
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การทองเท่ียว 
ตําบลสันกลางมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1. แหลงทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น หมู 2 
2. แหลงทองเท่ียวหนองถํ้า หนองผา หมู 3 
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง หมู 18 
รายไดเฉล่ียของครัวเรือนตําบลสันกลาง 

        - รายไดเฉลี่ย  98,790  บาท/ครัวเรือน/ป (ขอมูล จปฐ.ป 2558) 
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม  

การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน และสามารถเชื่อมตอกันระหวาง
ตําบลกับอําเภอ ระหวางตําบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสําคัญ ไดแก 

1. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 สายเชียงราย-กรุงเทพฯ ผานพ้ืนท่ีหมู 6 และหมู 17 ชวงกิโลเมตรท่ี 
788-790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร 

2. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผานพ้ืนท่ี หมู 7 และหมู 9 เชื่อมตําบลทรายขาว และตําบล
ปาหุง  ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบทสายทาง 1048 สายแมคาวโตน-บานลีซอ ผานหมู 6, หมู 5, หมู 16, 
หมู4, หมู 14, หมู 9, หมู 15, หมู 2, หมู 10, หมู 3 และหมู 12 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร  

4. ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 4 ผานพ้ืนท่ี หมู 6, หมู 16, หมู 14, หมู 4 และหมู 9 ระยะทาง
ประมาณ 5 กิโลเมตร 

5. ถนนลาดยาง จากหมู 2 ผานหมู 1, หมู 11, หมู 7 เชื่อมตอบานใหมสันผักหละ ตําบลเมืองพาน
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร 

6. ถนนลาดยางจากสี่แยกแมคาวโตนเชื่อมตอบานไรออย ตําบลสันติสุข  
7. ถนนสายทาง อบจ. จากหมู 18 เชื่อมตอบานหนองผักจิก ตําบลทรายขาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร 
การโทรคมนาคม 
1. ตูโทรศัพทสาธารณะ    จํานวน   29  แหง 
2. ผูใชโทรศัพทพ้ืนฐาน    จํานวน           500  เลขหมาย 
3. ผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี   จํานวน        3,000  เลขหมาย 
4. ไปรษณียเอกชน    จํานวน      1  แหง 
การไฟฟา 

- จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช         จํานวน    18  หมูบาน 
 มวลชนจัดตั้ง 

1. -  ลูกเสือชาวบาน  4  รุน   จํานวน  624  คน 
2. -  ไทยอาสาปองกันชาติ  1 รุน  จํานวน   260   คน 
3. -  กองหนุนเพ่ือความม่ันคง  1  รุน จํานวน   420   คน 
4. -  อพป.  4 รุน    จํานวน    512   คน 
5. -  อปพร.  2  รุน    จํานวน   200   คน 
6. -  สายตรวจอาสา    จํานวน   200   คน 
7. -  รสทป.  1  รุน    จํานวน   200   คน 
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2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

โครงสราง และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตั้งอยู เลขท่ี 111 ณ บริเวณพระธาตุดอนมูล หมู 15 ตําบล
สันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยสภาองคบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
สําหรับโครงสรางการบริหารขององคบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีนายกองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง และรองมีนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน 
และเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน 
  - พนักงานสวนตําบลท้ังหมด  จํานวน  20 คน 
  - พนักงานจางตามภารกิจ  จํานวน    5 คน 
  - พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน    6 คน 
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับท่ี 5 
มาตรา67 และ มาตรา 68 มีดังตอไปนี้ 
 มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ดังตอไปนี้ 
 (1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล 
(4) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
(6) สงเสริมพัฒนาพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
(7) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปน

และสมควร  
 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบล 
 

สภา 
องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลสมาชกิ

สภา  36 คน 
 

นายก 
องคก์ารบรหิารส่วน

ตาํบล 

ปลดั อบต. 

สาํนกังานปลดั กองคลงั กองช่าง กองการศึกษาฯ 

หน่วยตรวจสอบภายใน รองปลดั อบต. 
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มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ดังตอไปนี้ 
             (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
             (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
             (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
             (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
             (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
             (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
             (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
             (8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
             (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
             (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
             (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
             (12) การทองเท่ียว 
             (13) การผังเมือง 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  
หมวดท่ี 2 มาตรา 16  มีดังตอไปนี้ 

 (1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(4) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การสงเสริมการลงทุน 
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
(8) การสงเสริมการทองเท่ียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(12)การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
(14) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
(14) การสงเสริมการกีฬา 
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
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(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถาน  

อ่ืนๆ 
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
(25) การผังเมือง 
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 
(31) กิจการอ่ืนท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
  ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางในปท่ีผานมา ใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555 - 2559) 
เปนหลักในการพัฒนาในหลายๆ ดาน ซ่ึงการพัฒนาไดยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  โดยเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก  ซ่ึงใน
การพัฒนาท่ีผานมาสามารถแกไขปญหา  และพัฒนาทองถ่ินไปในทางท่ีดีข้ึน  ซ่ึงพอสรุปไดดังตอไปนี้  

รายรับ ปงบประมาณ 2558  
 1. ภาษีอากร                      346,000     บาท 
 2. คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต                  52,000  บาท 
 3. รายไดจากทรัพยสิน             80,000  บาท 
 4. รายไดเบ็ดเตล็ด            50,000  บาท 
 5. ภาษีจัดสรร      15,972,000  บาท 
 6. เงินอุดหนุน-ถายโอนภารกิจเลือกทํา   11,000,000  บาท 
    รวมรายรับท้ังส้ิน    27,500,000  บาท 

         รายจาย ปงบประมาณ 2558 
 1. หมวดรายจายงบกลาง - เงินสํารองจาย     1,415,000  บาท 
 2. หมวดเงินเดือน               10,672,920  บาท 
 3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และ     7,811,580  บาท 
     หมวดสาธารณูปโภค        
 4. หมวดเงินอุดหนุน       1,964,000  บาท 
 5. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     5,484,500  บาท 
  รวมรายจายท้ังส้ิน    27,348,000  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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บทท่ี  3 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดวางแผนแนวทางการพัฒนาโดยยึดถือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และจากสภาพปญหา  
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555 – 2559) 

วิสัยทัศน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง” 

มีสาระสําคัญ คือ   
1. สรางสังคมใหเกิดความเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ไดรับการ

คุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีสิทธิเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติและ
กระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ  ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในการ
พัฒนา  ภายใตการบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต
ละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง  สามารถปรับตัวเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนางานการผลิตและบริการใหมีความเขมแข็งและคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิ
ปญญา  สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางดานการผลิตและการบริโภคใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม  พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 

ในการนี้  ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  6  ยุทธศาสตร  ไดแก 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การสรางความเปนธรรมในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต อยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ีสําคัญของชาติ 
 ยุทธศาสตรประเทศ (Country  Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทาง โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทัศน  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค และเปนธรรม” 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2559 - 2563             องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง     16    
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปาน
กลาง   (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ 

  ประเด็นหลกั      แนวทางดําเนินการ 
1. ดานเกษตร         1.1 แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
2. ดานอุตสาหกรรม      2.1 แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, 
etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล 
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 

3. การทองเท่ียวและบริการ       3.1 แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได 2 ลาน
ลานบาทตอป 
3.3 ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภมิูภาค 

4. โครงสรางพ้ืนฐาน      4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 
4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT 
4.3 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ี
เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน 
อาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค    6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ 
และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแขงขัน       7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern 
Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา      8.1 ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobilityการใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T

 8.3 การใชประโยชน Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน 
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9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 

จากอาเซียน     9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองทองเท่ียว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน 
9.8 ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 2  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ดําเนินการ 

1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    1.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กกอน
วัย เรียน และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและ
อินเตอรเน็ตไรสาย เปนตน) 

  1.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน   
2. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน  2.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 

บริการสาธารณสุข    2.2 การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคม 
อาเซียน  
2.3 สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3 การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผูสูงอายุ เด็ก  3.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส  
สตรี และผูดอยโอกาส   ความเทาเทียม คุณภาพชีวิต 

3.2 กองทุนสตรี 
4. การสรางโอกาสและรายไดแกวิสาหกิจขนาดกลาง 4.1 กองทุนตั้งตัวได 

และขนาดยอม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน   4.2 กองทุนหมูบาน 
4.3 โครงการ SML 
4.4 โครงการรับจํานําสินคาเกษตร 

5. แรงงาน 5.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการ และพัฒนาทักษะผูประกอบการ 
5.2 การจัดการแรงงานตางดาว 
5.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย อยางท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

6. ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  6.1 การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
7. การตอตานการคอรรัปชั่น สรางธรรมาภิบาล 7.1 การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 

และความโปรงใส    7.2 การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   
8. การสรางองคความรูเรื่องอาเซียน   8.1 ภาคประชาชน 

8.2 ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
8.3 บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก            
11 แนวทางการดําเนินการ 

1. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 1.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหง เพ่ือ
ความยั่งยืน 

2. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)       2.1 การประหยัดพลังงาน 
2.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code) 
2.3 สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือน
กระจก 

3. นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม     3.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม 
3.2 การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  4.1 การปลูกปา 
    การบริหารจัดการน้ํา    4.2 การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา 

                                  4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                    5.1 การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  
                                                                   adaptation) 
                                                                   5.2 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
1. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  1.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม 
1.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศ 

2. การปรับโครงสรางระบบราชการ   2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ
ทํางานของภาครัฐดวยการสรางความพรอมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
2.2 ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E – 
Service 

3. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ      3.1 บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน 
และเตรียมพรอมสําหรับอนาคต 
3.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

4. การปรับโครงสรางภาษี 4.1 ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

5. การจัดสรรงบประมาณ 5.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 
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6. การพัฒนาสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน  6.1 สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน 
      ใหเกิดประโยชนสูงสุด   6.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชน

สงูสุด 
7. การแกไขปญหาความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต 7.1 ประสานบูรณการงานรักษาความสงบ 
      และเสริมสรางความม่ันคงในอาเซียน  และสงเสริมการพัฒนาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด     

ชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 2555 
- 2559 
7.2 การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

8. การปฏิรูปการเมือง         8.1 กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
 
นโยบายเรงดวนท่ีตองดําเนินการกอนเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 

เปาหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางเอกภาพและความม่ันคงของอาเซียน 
1. สรางความพรอมของไทยเขาสูอาเซียนและเวทีโลก  

- พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ ขยายการจัดทา MRA ดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกําลังคน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ  
และภาษาสําคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานวิชาชีพ 

- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังจัดตั้ง ASEAN Unit ในหนวยงานภาครัฐ 
- สรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียน ฝกอบรมและใชสื่อประชาสัมพันธตามกลุมเปาหมาย 

2. กฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคการคาและการลงทุน และสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ 
- ปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับพันธกรณี อาทิ เรงรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุง

กฎหมายกํากับดูแลธุรกิจ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการคาการลงทุน (ease of doing 
business) เรงรัดการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานขาม
ชาติ 

3. ชายแดน 
- พัฒนาดานและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพดานท่ีเปนประตูเชื่อมโยงการคา เชน เรงรัดการ

เปดดานถาวรท่ีบานพุนารอนเพ่ือรองรับทวาย และเรงรัดระบบ National Single Window เชื่อมโยงหนวยงาน
ภายในประเทศและ ASEAN Single Window 

4. การเชื่อมโยงเพ่ือการคาการลงทุน (Connectivity) 
- เชื่อมโยงโครงขายถนน เชน ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผาน 10 ดานสําคัญ พลังงาน รับ

ซ้ือ ไฟฟาจากประเทศเพ่ือนบาน 
- ICT เชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใตนาระหวางประเทศ พัฒนาระบบเพ่ือการเตือนภัยพิบัติ 

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
- การศึกษา ปรับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถาบนัอุดมศึกษาใหตรงกันและสรางมาตรฐานหลักสูตร

รวม แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน 
- การกระจายระบบสวัสดิการใหมีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สรางโอกาสการเขาถึงระบบสวัสดิการ

ของผูดอยโอกาส คุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถ่ิน บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน 
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6. เสริมสรางความม่ันคงในอาเซียน 
- ระบบยุติธรรม กําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการเขาถึงและสรางโอกาสการเขาถึงระบบยุติธรรมท่ีเปน

มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเปนธรรม 
- การลักลอบเขาเมือง ควบคุมการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย และรวมกับภาคีสมาชิกในการตอตาน

การกอการรายขามชาติ 
นโยบายการบริหารราชการแผนดิน 
 รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจรติในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

1. นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
2. นโยบายเศรษฐกิจ 

 3. นโยบายสรางรายได 
 4. นโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ 

5. นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสง
สินคาและบริการ 

6.  นโยบายพลังงาน 
7.  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   8.  นโยบายการศึกษา 
 9.  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

10. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
11. นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
12. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
13. บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน      

    “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตรและการทองเท่ียว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”        

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน บริการโลจิสติกส 
การเกษตร การทองเท่ียว และวัฒนธรรม เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS 

กลยุทธ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลักเพ่ืออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมท้ังสนับสนุนการลงทุน

เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน+6 และ GMS 
2. สงเสริมการรวมมือการคาชายแดนในภาพรวมเพ่ือใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุมประเทศ

อาเซียน+6 และ GMS  

3. พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑสินคา OTOP และ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลคาการแขงขัน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิงแวดลอม 
           กลยุทธ 

1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
  2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงของอาหาร 

3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน  
4. เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน การแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมและการพัฒนาระบบตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ 
และเชิงสุขภาพ 

กลยุทธ 
1.พัฒนาใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับ

ประเทศเพ่ือนบาน GMS 
2.สงเสริมและกระตุนการทองเท่ียวชวง Low Season พัฒนาแหลงทองเท่ียว และเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสู

สากล  
3.สงเสริมการเรียนรู อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี สังคม และคานิยมลานนา เชื่อมโยงสูการ

เพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
กลยุทธ 
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2.พัฒนาขีดความสามรถของกําลังแรงงานและคุมครองสวัสดิภาพ 
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต

เพ่ือสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยังยืน 
กลยุทธ 
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงความสมบูรณ และยั้งยืน 
2. สงเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
3. สงเสริมการเตรียมความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใหกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของและชุมชน/หมูบาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  กลยุทธ 

 1. ดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดินโดยใชกลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อยางมีประสิทธิภาพรองรับ
ประชาคมอาเซียนป 2558  

  2. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของพ้ืนท่ีภายในและแนวชายแดน 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จังหวัดเชียงราย 
 

วิสัยทัศน 
       “รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ.2559 – 2560)  ประกอบดวย   
6  ดาน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และระบบโครงสรางพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ  ท่ีจําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  แนวทางการพัฒนา 
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ ท่ีจอดรถตลอดจนการจัดทํา

ปายเสนทางสามภาษาใหมีความชัดเจนเพ่ือนอํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
  1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ในเขตขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.3 พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และงาน
ควบคุมอาคาร  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
 แนวทางการพัฒนา  

2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ ดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนไดพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 

2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงนา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพ่ือสนับสนุน 
ผลผลิตทางดานการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช และพันธุสัตวท่ีขาดแคลน  

2.3 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว  และการ  
จัดการตลาด เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  กลุมแรงงานนอกระบบ  กลุมผู
ไมมีงานทํา  กลุมผูสูงอายุและผูพิการท้ังในภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และหัตถกรรม กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  ตั้งแตการผลิตจนถึง การตลาด 

2.4 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพ้ืนท่ีดานการผลิต การแปรรูป การจําหนายและการตลาด 
  2.5 พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเท่ียวใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี
ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการ สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 

2.6 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการดานภาษา
เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
แนวทางการพัฒนา  
3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและ การศึกษา

ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน  
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3.2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน  

3.3 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศ เพ่ือน
บาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

3.4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึงภูมิ
ปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา  

3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยาง 
กวางขวางและท่ัวถึง  

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข  
แนวทางการพัฒนา 
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ

รักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุก
ภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน 

4.2 สงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  
4.3 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 

เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส 
4.4 สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัยท่ีดี คงทน ถาวร และมี 

สภาพแวดลอมท่ีดี 
4.5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมี

คุณภาพในทุกๆ ดาน 
4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
ระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 

4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหาอาชญากรรม และ
การคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณการและมีประสิทธิภาพ 

4.8 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  
5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการ

รักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถ่ิน 
5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษการคุมครองดู 

และบํารุงปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ใหเกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตาม
แนวทางพระราชดําริ 

5.3 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรแหงการเรียนรูดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนนา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม 
ความสมบูรณของปา 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  

แนวทางการพัฒนา  
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ พัฒนา

ทองถ่ิน  
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ในชุมชนและทองถ่ิน บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ

การยอมรับของทุกภาคสวน   
6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลัง วิธีการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ท้ังนี้เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนและการใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

6.5 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหาจราจร การลด
อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ  

6.6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.7 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความ รวมมือ

และการบรูณการรวมกัน 

การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 1.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  (1)  สงเสริมการสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายได  ลดรายจาย  เพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 
  (2)  สงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
  (3)  สงเสริมกองทุนหมุนเวียนทุก ๆ  หมูบาน 
  (4)  จัดใหมีเจาหนาท่ีการเกษตรควบคุมดูแลงานดานการเกษตรอยางตอเนื่อง    
 2.  การพัฒนาดานสังคมและการมีสวนรวม 
  (1)  สนับสนุนงบประมาณใหชมรมปกครองทองท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย 
  (2)  สนับสนุนงบประมาณสายตรวจอาสา  อ.ป.พ.ร.  อสม.  กลุมพัฒนาสตรี  ผูสูงอายุ               
และเยาวชน  ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  ในตําบล 
  (3)  สนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพรอมชวยเหลืออุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย อยางท่ัวถึง 
 ๓.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                             
    (๑)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการเกษตรอยางท่ัวถึง 
  (2)  กอสรางเสนทางคมนาคม  สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของพ่ีนองประชาชน
ตลอดถึงการปรับปรุงดูแลซอมแซมถนนหนทาง  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  สรางอาคารสถานท่ี 
 ๔.  การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
  (๑)  ดูแลใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคอยางท่ัวถึง 
  (๒)  ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองเพ่ือใหน้ําเขาสูไรนาอยางท่ัวถึงทุก ๆ  หมูบาน ตามโครงการ        
น้ําเขางาย  ระบายไดเร็ว  พ้ืนท่ีการเกษตรเขียวชอุม  เพ่ิมพูนผลผลิตและรายได 
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 5.  พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
  (๑)  สนับสนุนการศึกษาทุกระดับใหท่ัวถึง  จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  
ใหทุกโรงเรียน  และบริการอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาในเขตตําบล 
  (2)  สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนผูสูงอายุ  และสงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
และรัฐประเพณีลานนา 
  (3)  สนับสนุนประเพณีชนเผา  เชน  ประเพณีตรุษจีน  คริสตมาส  และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา 
 6.  พัฒนาดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (๑)  ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น  อางผาแดง  หนองถํ้า  หนองผา 
  (2)  ดําเนินการแกไขปญหาขยะในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
  (3)  ดําเนินการพัฒนาเสนทางเชื่อมของหมูบานเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น 
สามารถจําแนกปญหาตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน ซ่ึงขอบขายและปริมาณของปญหา  ความ
ตองการของประชาชนนั้นสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้ 

  ขอบขายและปริมาณของปญหา 
ขอบขายของและความตองการทางดานโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง – การบริหาร อันจะเปนขอมูลนําไปสูการแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป 
-  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ก. ปญหาการคมนาคมท่ีไมสะดวก ทางระบายน้ํา คับแคบและชํารุด ซ่ึงสาเหตุมาจากถนน และ

ทางระบายน้ํายังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา 
ข. ปญหาการใชท่ีดินโดยไมถูกตอง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการใชท่ีดินผิดประเภท และมีการบุกรุกท่ีดิน

สาธารณะ 
ค. ปญหาการขาดแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดแหลงน้ํา เพราะปริมาณน้ําไม

เพียงพอในชวงฤดูแลง 
-  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ก. ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกและตระหนักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก

ประชาชนไมใหความสนใจเรื่องของสวนรวม  ถือวาไมใชธุระของตนเอง 
ข. ปญหาประชาชนและผูท่ีเก่ียวของขาดการเฝาระวังและปองกัน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมาตรการ

ดานกฎหมายของทองถ่ินไมมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ 
ค. ปญหาขาดการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนไมเห็น

ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ง. ปญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ  ซ่ึงมีสาเหตุจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํากัด ประกอบ
กับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความรูความเขาใจท่ีเพียงพอความตองการของทองถ่ิน 

-  ดานเศรษฐกิจ 
ก. ปญหาของการกระจายรายไดแกประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย โดย

คํานึงถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของภาค โดยไมไดกระจายรายไดสูชนบท 

ข. ปญหาเรื่องการสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไมมีการสงเสริม
อาชีพของราษฎรอยางจริงจังหรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ 
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-  ดานสังคม 
ก. ปญหาการปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน ซ่ึงมีสาเหตุจากประชาชนไม

เขาใจและไมไดใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง 
ข. ปญหาดานขยะชุมชนและสถานท่ี ซ่ึงมีสาเหตุจากประชาชนขาดระเบียบ วินัยและการบริหาร

จัดการขยะอยางถูกวิธี 
ค. ปญหาดานการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากครอบครัว ชุมชน

และภาครัฐไมไดสงเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางจริงจัง 

ง. ปญหาดานสวัสดิการและนันทนาการ    ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดประชาสัมพันธจากหนวยงาน
ของรัฐและไมเห็นความสําคัญเรื่องนี้เทาท่ีควร รวมท้ังไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจใหกับประชาชน 
                     จ.  ปญหาผูสูงอายุไมไดรับการดูแล 

-  ดานการเมือง – การบริหาร 
ก. ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกทางการเมือง

อาทิ เชน การเลือกตั้งในระดับตาง ๆ  การเสนอความคิดเห็น เปนตน 
ข. ปญหาประชาชนขาดความรูความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีสาเหตุ

จากการประชาสัมพันธไมดีเทาท่ีควร 
ค. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี ขาดการกระตุนและพัฒนาแรงจูงใจ 
ง. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชน

ไมใหความรวมมือ ในการใหขอมูลของตนเอง และการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินท่ียังไมเปน
ปจจุบัน 

จ. ปญหาการปรับปรุง   และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช    และสถานท่ีปฏิบัติงานซ่ึงมาจากสาเหตุ
ระบบการทํางานและเครื่องมือเครื่องใชท่ีลาหลัง 

ฉ.  ปญหาดานการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียนเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลซ่ึงมีสาเหตุจาก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดทักษะและความรูท่ีจําเปน 

ช. ปญหาดานการรักษาความม่ังคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน  ซ่ึงสาเหตุมาจากมาตรการ
ดานกฎหมายหยอนยาน ประชาชนขาดการดูแลซ่ึงกันและกัน 

ซ. ปญหาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ซ่ึงมีสาเหตุมาจากองคการบริหารสวนตําบลมี
งบประมาณจํากัดเครื่องมือเครื่องใชไมทันสมัย 

จากปญหาดังกลาว  ประชาชนมีความตองการซ่ึงเรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้ 
1) ตองการท่ีจะสรางและบูรณะสาธารณูปโภค เชน ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และไฟฟา

สาธารณะ 
  2)  ตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค 
  3)  ตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาท่ีดินอยางมีคุณภาพ 
  4)  ตองการกระจายรายไดแกประชาชนในทองถ่ิน 
  5)  ตองการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
  6)  ตองการรักษา ปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
  7)  ตองการสุขาภิบาลชุมชนใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
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  8)  ตองการสงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
  9)  ตองการสวัสดิการและนันทนาการท่ีดีแกประชาชน 
  10) ตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
  11) ตองการความรู ความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
  12) ตองการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
  13) ตองการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

14)  ตองการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหมีความเปน
เรียบรอย ไดมาตรฐาน 

  15)  ตองการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียน และเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล 
  16)  ตองการความม่ันคงและความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน 
  17)  ตองการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  18)  ตองการปรับปรุงและพัฒนากิจการพาณิชย 

19) ตองการปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  20)  ตองการท่ีจะมีการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  21)  ตองการท่ีจะบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

22)   ตองการใหมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตดวย
เทคนิค SWOT 

จากปญหาและความตองการของประชาชนท่ีไดกลาวไวเบื้องตน รวมท้ังศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล และพิจารณาจากปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคหรือโอกาสในการ
พัฒนานั้น สามารถนํามาวิเคราะห ดวยเทคนิค SWOT  Analysis เพ่ือประเมินศักยภาพของทองถ่ินและกําหนด
แนวทางในการตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปจจัยภายใน ซ่ึงไดแก จุดแข็ง (Strengths- S) จุดออน (Weaknesses-W) 
และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunities-O) และอุปสรรค  (Threats-T)   ซ่ึงตองนํามาเขาตารางเพ่ือ
วิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT  Analysis 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 1.  พ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  และการประมง 
 2.  มีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 3.  มีศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถ่ิน 
 4.  มีเอกลักษณลานนาดานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภาษา 

5.  ประชาชน  ชุมชน  ใหความรวมมือ  การสนับสนุน  ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร             
สวนตําบล 

 6.  เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย  มีน้ําสําหรับการเกษตรตลอดป 
7.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม  
8.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
9.  การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย  

จุดออน  (Weaknesses) 
 1.  ประชาชนสวนใหญ มีฐานะยากจน ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 2.  เกิดภัยธรรมชาติ เชน อุทกภัย วาตภัย เปนตน 
 3.  ปญหาทางสังคม  ไดแก  ยาเสพติด  โรคเอดส  ผูพิการ  เด็กดอยโอกาส 
 4.  แรงงานไมมีคุณภาพ  ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องและจริงจัง 
 5.  การจัดการดานการตลาด  การผลิต  และรูปสินคา  ไมมีประสิทธิภาพ 
 6.  ระบบสารสนเทศยังไมท่ัวถึง  และไมมีประสิทธิภาพ  

 

ประเดน็ 
SWOT 

โอกาส 

จุดออ่น จุดแข็ง 

อปุสรรค 
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7.  มีฟารมปศุสัตวจํานวนมากแตขาดการจัดการอยางถูกวิธี  ทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและ              
มลพิษทางกลิ่น  สงผลตอสุขภาพของประชาชน  

 8.  ปญหาแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
9.  งบประมาณมีจํานวนจํากัด  มีรายไดท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา  
10. เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา  

 

โอกาส  (Opportunities)   
 1.  รัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ท้ังดานเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
 2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ิน  โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 3.  รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาความยากจน 
 4.  รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 5.  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 

6.  การแกปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
7.  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

อุปสรรค (Treats) 
 1.  กฎระเบียบบางฉบับ  ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที 
 2.  สถานการณทางเศรษฐกิจ  เชน  ราคาน้ํามัน  ดอกเบี้ยเงินกูฯ  สงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน 
 3.  งบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด  ทําใหการดําเนินการโครงการท่ีตองใชงบประมาณสูงไมสามารถ
ดําเนินการได  
 4.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทําใหประชาชนในทองถ่ินมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป         
จากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

5.  หวงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน  
6.  คาครองชีพสูง  
7.  ภาวะวิกฤตการณราคาสินคาแพง  
8.  ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน  
9.  เหตุการณบานเมืองและสถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน  
10.  สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลตอภาคเกษตรกรรมมาก     
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จากผลการวิเคราะห ทําใหทราบวา การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตาํบลสันกลางมีดังนี้ 
 1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับการบริการพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  ประปา  
การสื่อสารอยางท่ัวถึง 
 2.  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีสภาพนาอยู  อากาศสดใส  ตนไมเขียวขจี  และพัฒนาระบบนิเวศ
สมดุลและยั่งยืน 
 3.  กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง  ไดรับการสนับสนุนหัตถกรรมพ้ืนฐาน  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคา 
ผลิตภัณฑ   
 4.  ประชาชน  ชุมชน  มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม  มีหลักประกันสุขภาพ  ไดรับ
บริการดานสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและเทาเทียมกัน 
 5.  สรางโอกาสการมีงานทํา  มีรายไดใหกับประชากรวัยแรงงาน  สงเสริมดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส  
เด็ก  สตรี  และคนชรา  ใหไดอยูอยางปกติสุขในสังคม  ประสานพหุภาคีเพ่ือใหบังเกิดประสิทธิภาพ 
 6.  พัฒนาศักยภาพของกลุมองคกรอาสาสมัคร  องคกรชุมชนและปราชญชาวบานใหมีความเขมแข็ง
เพ่ิมข้ึนในการดําเนินกิจกรรม  เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 7.  ประชาชนรวมใจตานภัยยาเสพติด  โดยผนึกกําลังองคกรตาง ๆ  หนวยงานราชการตอตานยาเสพติด
อยางจริงจัง  ตอเนื่องและเฉียบขาดดวยระบบบริหารและจัดการท่ีชัดเจน  เขมแข็งและมีเอกภาพ 
 8.  บุคลากรไดรับการพัฒนา  มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 9.  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  มีเครื่องมือ  อุปกรณ ท่ีจําเปน  สามารถใชบริหารจัดการ             
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

3.3 วิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (Vission)   

จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต คือ 
“สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน” 

  วิสัยทัศน (Vision) เปนถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดหมาย ท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงเปนผลรวมของบทเรียนจากอดีต พิจารณาถึงปจจุบัน 
และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา 
  พันธกิจ (Mission)  เปนถอยแถลงท่ีแสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเก่ียวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมท้ังแนวคิดเก่ียวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณท่ีตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปน
ขอบเขตของบทบาทหนาท่ีหลักหรือขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 
  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา หมายถึงขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมท่ีควรคาแกการดําเนินงาน ท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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  ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมงหมายเพ่ือการพัฒนาจึงมีความสําคัญในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา ซ่ึงหากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว พันธกิจก็เปนเสมือน
เสนทางท่ีชัดเจนท่ีจะนําไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน  จากการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน และศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลางแลวจึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ดังตอไปนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
  “ สันกลางอบอุน  ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด  พิชิตความยากจน” 

พันธกิจ (Mission)   
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ

ความตองการของประชาชน 
  2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. ปรับปรงุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
  5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 
  6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับการกระจาย 
อํานาจรัฐสูทองถ่ิน 
  8. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 
  9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน 
  2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ 
  4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด   

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือให
บรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  

6. สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหา
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับการกระจาย 
อํานาจรัฐสูทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
  8. เพ่ิมขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนให มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร 



 

3.4 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
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ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการ
เปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตร
ย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การใชบริบทดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 :การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพืน้ฐานอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 3 : 
การพัฒนาดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 5 : 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 : 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ      
อบต.สันกลาง 

ยุทธศาสตรที1่ 
พัฒนาดานการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนาดานการทองเทีย่ว เศรษฐกิจ 
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.
สันกลาง 
 

๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 
 ๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความ
สนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 ๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ใหมีคุณภาพทุกดานในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับเขา
สูประชาคมอาเซียน 
 ๑.๔ พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน
ภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศเพ่ือน
บาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบัน
ทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง ภูมิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตง
กายลานนา 
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการ
เรียนรูอยางกวางขวางและท่ัวถึง และดํารงชีวิตอยูใน
สังคม  อยางเปนสุข 
 

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห 
การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิด
จากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น 
๒.๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพร
วัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของ
ตาํบลสันกลาง 
๒.๔  สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
๒.๕  สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
๒ .๖  ส ง เส ริมส นับสนุน  ด านการ กีฬาและ นันทนาการการสราง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 
๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเพือ่บริการประชาชน 
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมี
คุณภาพครอบคลุมโดยการ  มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ 
เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น 
๓.๒ พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพ 
และสรางเครือขายการทองเท่ียวในชุมชนตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี 
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว
เศรษฐกิจ ไดอยางท่ัวถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 การพัฒนาแหลงนํ้า ระบบบริหารจัดการนํ้า และ
สรางเครือขายในการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ  
เพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสม 
๓.๕ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ 
วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ  และยา
ปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใชในการเกษตร 
๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม 
ควบคู กับภู มิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทางในการ
นําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

 

๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมี
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 
๔.2 ดูแลรักษาและฟ นฟู
ท รัพ ย ากรธรรมชา ติแล ะ
สิ่งแวดลอม 
๔ .3  ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก โด ย
ประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
๔.4 สงเสริมสนับสนุนการ
จั ดทํ า ฝ ายต น นํ้ า  (Check 
Dam) เพื่อชะลอการไหลของ
นํ้าและตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปา  
 

๕.๑ สงเสริมสนับสนุน 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
โค ร ง ส ร า ง พื้ น ฐ า น 
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค
ส า ธ า ร ณู ป ก า ร  ให
ส อ ด ค ล อ งกั บ ค วาม
จํ า เ ป น แ ล ะ ค ว า ม
ตองการของประชาชน 
๕ .๒  ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรับปรุงและกอสราง
ถน น  ท างร ะบ าย นํ้ า 
สะพาน และโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน 
๕.๓ สงเสริมการพัฒนา 
และดูแลรักษาแหลงนํ้า
ธรรมชาติ แหลงนํ้าเพื่อ
การเกษตร เพื่อใหมีนํ้า
เพียงพอตอการเกษตร
และการอุปโภค บริโภค 
 
 

๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่ 
๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพ้ืนฐานของความ
ถูกตอง ยตุิธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน 
๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 
ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ท้ังน้ีเพ่ือการแกไขปญหาของ
ประชาชนและ การใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาคาร สถานท่ี และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการบูรณการรวมกัน 
๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายใน
ตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น 

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดลุทางธรรมชาต ิ

6. สรางความเขมแข็ งให ชุมชน โดยชุมชนเขามามีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชพีตางๆ 
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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3.5 แผนท่ียุทธศาสตร  
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน 
“สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน” 
 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาดานการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณชิยและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร 
 

แนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ของ อบต.สันกลาง 

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดลุทางธรรมชาต ิ

6. สรางความเขมแข็ งให ชุมชน โดยชุมชนเขามามีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชพีตางๆ 
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

3. เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาต ิ

6. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานให
ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. เพ่ือสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มี
ความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ให
สามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเปนจุดมุงหมาย

และความคาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา  เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง ยุทธศาสตรหลักท่ีจะดําเนินการใหประสบความสําเร็จ  รวม 6 ยุทธศาสตร  และมีแนวทางการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 9 แนวทาง ซ่ึงเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให
บรรลุเปาประสงค  จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
        กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
        ๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 
        ๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        ๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถ่ิน ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพทุกดานในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
        ๑.๔ พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับ
ประเทศเพ่ือนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
        ๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง 
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา 

๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและท่ัวถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคม                  
อยางเปนสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
  ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติใน
ทองถ่ิน 
  ๒.๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง 
  ๒.๔  สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ 
  ๒.๕  สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒.๖  สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
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๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว             
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือบริการประชาชน 
  ๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
  ๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ         
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตร 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
  ๓.๒ พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพ และสรางเครือขายการทองเท่ียวในชุมชน
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 
  ๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางท่ัวถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๔ การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยาง 
เปนระบบ  เพ่ือการเกษตรท่ีเหมาะสม 
  ๓.๕ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย                 
ปุยชีวภาพ  และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใชในการเกษตร 

๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเกิด
แนวทางในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาของ
สินคา นําไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  ๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอน
เสริมความสมบูรณของปา  
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

           ๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน 
          ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
จําเปน 
  ๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหมีน้ํา
เพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
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ยุทธศาสตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ          
ของทุกภาคสวน 
  ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและ
ประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ท้ังนี้เพ่ือการแกไขปญหาของ
ประชาชนและ การใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานท่ี และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา               
ระบบจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและ                  
เกิดประสิทธิผล 

๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความ 
รวมมือและการบูรณการรวมกัน 
  ๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการศึกษา  
พันธกิจ  1. จัดการศึกษาใหท่ัวถึง พัฒนาดานการศึกษาใหไดเหนือกวาเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงค 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพในการดําเนินการตามาตรฐานท่ี 

    กําหนดไว 
 2. การศึกษาท้ังในและนอกโรงเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา 
 3. มีการดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
 4. มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาใหมีความพรอมในทุกดาน 
 5. มีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา 
 6. มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย  
              และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม 

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   1. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนท่ีไดมาตรฐาน 
   2. จํานวนโครงการท่ีสงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
   3. จํานวนโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
   4. จํานวนการเขารบัการฝกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา 
   5. จํานวนกิจกรรมท่ีมีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม 

        6. จํานวนจํานวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยี 
       สารสนเทศสมัยใหม 
 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให มี
คุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและ
ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น 
ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพ
ทุกดานในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑.๔ พัฒนาองคความรูบุ คลากรทางการศึกษา ผูสอน
ภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน 
พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทาง
ศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิปญญาทองถิ่น 
วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา 
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน ส่ือสรางสรรค ส่ือปลอดภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและท่ัวถึง 
และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 

 

- จํานวนสถานศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุนการบริหารสถาน 
  ศึกษา 
- จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมจัดการคุณภาพการศึกษา 
- จํานวนครั้งในการจัดหาสื่อพัฒนาการของเลนสนามในการ 
  สงเสริมพัฒนาการแกเด็กกอนวัยเรียน 
- จํานวนครั้งในการปรับปรุง กอสราง สถานศึกษาใหมีอาคาร  
  สถานท่ี ท่ีสะอาด ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน 
- จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารวมพัฒนาเพ่ิมพูน 
  ความรู 
- จํานวนกิจกรรมท่ีมีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม 
  รวมกับสถาบันทางศาสนา 
- จํานวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค และเทคโนโลยี 
  สารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยาง 
  กวางขวางและท่ัวถึง 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  1. พัฒนาดานสวัสดิการชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตใหประชาชนอยูดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิต  
                        และทรัพยสิน 

2. สงเสริมอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยู 
เปาประสงค      1. กระบวนการดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน

พิการและผูดอยโอกาส    
                     2. สรางกระบวนการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และมีการจัดตั้งศูนยปองกันอุบัติภัย อุทกภัย   

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                    3. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไดรับการสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญา     

ทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรับ  
 4. มีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
          5. มีการสงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
          6. มีการสงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ 
          7. มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข 
          

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   1. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสท่ีไดรับการชวยเหลือ  
                                  2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และจํานวนศูนย             

ปองกันอุบัติภัยฯ               
             3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินไดรับการ

สงเสริมเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักและไดรับการยอมรบั  
   4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 
   6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ 
   7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ

สาธารณสุข 
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กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส 
๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดานการ
รักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
ระบบเดือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติใน
ทองถ่ิน 
๒.๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู 
อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง 
๒.๔  สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และ
การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิตประชาชน  สนับสนุ น ให
ประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถี
ชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ 
๒.๕  สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
๒.๖  สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว             การ
รักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก  ให มี คุณภาพ
มาตรฐานเพ่ือบริการประชาชน 
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู 
ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ         
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 
 

- จํานวนเด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ คนพิการและ   
  ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะห 
- จํานวนหนวยงานท่ีมีการบูรณาการดานยาเสพติด 
  รวมกันท้ังภายนอกและภายในพ้ืนท่ี 
- จํานวน อปพร. ทีมกูชีพ กูภัยในเขต อบต. ท่ีไดรับการ 
  เพ่ิมศักยภาพ 
- จํานวนครั้งท่ีเฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนนชวง 
  เทศกาลสําคัญ 
- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือดํารงไวซ่ึงศาสนา  
  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
- จํานวนครั้งในการบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนใน 
  การจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
  ทองถ่ิน 
- จํานวนหมูบานท่ีไดรับการสงเสริมโครงการ/กิจกรรม 
  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ มีการพัฒนาดานคุณธรรม 
  จริยธรรมเพ่ิมข้ึน 
- จํานวนผูเขารวมแขงขันกีฬาและนันทนาการ 
- จํานวนโครงการ และกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนนุ 
  การดูแลสุขภาพอนามัย 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานพัฒนาชุมชน สวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการทองเท่ียว เศรษฐกิจ การเกษตร 
พันธกิจ  1. พัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเท่ียว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของผูบริโภค    
เปาประสงค  1. แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาและสนับสนุนเพ่ือใหสรางรายไดในทองถ่ิน 
                     2. มีการทําเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชดําริ 
  3. กลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและเปนท่ีตองการของตลาด สรางรายได 
  4. ระบบตลาดสินคาในชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีมาตรฐาน 
   
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค    1. จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาเยี่ยมชมเพ่ือสรางรายไดใหแกทองถ่ิน 

    2. จํานวนโครงการจัดฝกอบรมอาชีพแกประชาชนในหมูบาน     
    3. รายไดภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
    4. จํานวนเกษตรกรท่ีหันมาทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุ รักษ
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ิน 
๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ ยวให เปนระบบและมี
คุณภาพ และสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
ตามศักยภาพของพื้นที่ 
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และ
สรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยาง 
เปนระบบ  เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม 
๓.๕ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ 
วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ  และ
ยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร 
๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรู
สมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเกิดแนวทาง
ในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคา
ของสินคา นาํไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน 
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซยีน 

- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมแหลงทองเท่ียวสราง 
  รายไดใหทองถ่ิน 
- จํานวนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู สืบสาน 
  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมอาชีพและ 
  ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมระบบตลาดสินคา 
  ในชุมชน 
- จํานวนกิจกรรมโครงการสงเสริมตามแนวพระราชดําริ 
- จํานวนการฝกอบรมใหความรูกับเกษตรกรในดานการ 
  ทําการเกษตร 
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด  งานพัฒนาชุมชน, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการเปนศูนยกลาง
คมนาคม การทองเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS  และ ASEAN 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
พันธกิจ   พัฒนาสิ่งแวดลอม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงสภาพ ปลอดมลพิษ  
   และสรางระบบบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงค 1. มีระบบบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีการสรางและพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี อบต. ใหสะอาดนาอยู 
    
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค      1. จํานวนโครงการบรหิารจัดการขยะ 

      2. จํานวนโครงการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม    

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 
๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check 
Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปา  
 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดทําข้ึนในการบริหาร 
  จัดการขยะ 
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาและปรับปรุง 
  ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ี อบต. ใหสะอาด 
  นาอยู 
- จํานวนพ้ืนท่ีปาไมไดรับการอนุรักษ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด   
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณและยั่งยืน  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานท่ัวถึงและครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขต อบต.    
เปาประสงค 1. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน ท่ัวถึงครอบคลุมพ้ืนท่ี     
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค 

1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี อบต. 
2. จํานวนการกอสรางและการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตพ้ืนท่ี 
 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสราง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของประชาชน 
๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทาง
ระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล งน้ํ า
ธรรมชาติ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอ
ตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
 

 

- รอยละหรือจํานวนครัวเรือนท่ีมีการคมนาคม สะดวก 
  รวดเร็วเพ่ิมมากข้ึน 
- จํานวนถนนท่ีไดรับการซอมแซม ปรับปรุง แกไข 
- รอยละของประชาชนท่ีใชเสนทางจราจรมีความ  
  ปลอดภัย 
- จํานวนอาคารเอนกประสงคเพ่ิมข้ึน  
- จํานวนครัวเรือนมีน้ําใชอยางเพียงพอ 
- จํานวนพ้ืนท่ีการเกษตรมีน้ําใชอยางเพียงพอ 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองชาง / การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการเปนศูนยกลาง
คมนาคม การทองเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS  และ ASEAN 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ิน และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร (Strategy) 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
พันธกิจ   พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการองคกรทองถ่ิน ใหมีประสิทธิภาพโดยมีสวนรวม 

  ของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 1. ดําเนินการบริหารทองถ่ินดวยระบบธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม มีสวนรวมกันพัฒนา  
      ตรวจสอบได 
  2. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของ อบต.ใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 
  3. มีการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องคกรภายนอก เนนการมีสวนรวม 

    ของทุกภาคสวน 
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค    1. จํานวนการตรวจเยี่ยมเพ่ือตรวจสอบการดําเนินการบริหารทองถ่ิน 
      2. จํานวนเจาหนาท่ีไดเขารับการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู 
      3. จํานวนกิจกรรมท่ีสนับสนุนหนวยงานภายนอก 
 
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดกลยุทธ 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพืน้ฐานของ
ความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ ของทุกภาคสวน 
๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม 
ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น 
ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและ การใหการ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช อาคาร สถานที่ 
และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา ระบบจัดหารายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจ
ถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการ
พัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความรวมมือและการ
บูรณการรวมกัน 
๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  ในการพัฒนาทองถ่ินและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 
- รอยละในความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต. 
- จํานวนสมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ผานการ 
  ฝกอบรม เพ่ิมพูนความรู 
- จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนภาคประชาชน 
  องคกรภายนอก เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
- พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของ 
  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการ 
  คลังใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 - จํานวนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 



แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2559 - 2563             องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง     47 
 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักงานปลัด / กองคลัง /กองชาง / สวนการศึกษา 
ความเช่ือมโยง 
 1. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร  



 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / กิจกรรม 
หนวย

รับผิดชอบ 
หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 
 
ยุทธศาสตรที่6
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตรที ่2 
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต 

 

-ราษฎรมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็ง 

-รอยละของราษฎร
มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็ง 

20 40 60 80 100 1.1  สงเสริม
และพัฒนา
อาชีพดานการ
เกษตรกรรม 
1.2 สนับสนุน  
การแกไข
ปญหาความ
ยากจนตาม
แนวนโยบาย
ของรัฐ 
1.3  สงเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมออม
ทรัพย 
1.4 สนับสนุน
การศึกษา
อบรมและฝก
อาชีพเพื่อ
เสริมความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
 

-รอยละของ
ครัวเรือนที่เขา
รวมกิจกรรม
ของชุมชน 
และ อบต. 
-รอยละของ
ครัวเรือน
สามารถแกไข
ปญหาไดดวย
ตนเอง 

 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพดาน
เกษตรกรรม 
-โครงการแกไขปญหา
ความยากจนตาม
แนวนโยบายของรัฐ 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
ออมทรัพย 
-โครงการสนับสนุน
การศึกษาอบรมและ
ฝกอาชีพเพือ่เสริม
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามปของ 
อบต.สันกลาง) 
 

สํานักงาน
ปลัด 

-กองชาง 
-กองคลัง 
-สวน
การศึกษา 
-หนวยงาน
อื่นที่
เกี่ยวของ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การ
ลงทุนการเปน
ศูนยกลาง
คมนาคม การ
ทองเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
และระบบ
โครงสราง
พื้นฐานอื่นๆ ที่
จําเปนในเขต
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อ
รองรับการเขาสู
ประชาคม
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

-จัดใหมีการ
บํารุงรักษาทาง
บก ทางระบาย
น้ํา และจัดการ
ดานการจราจร 
 

-รอยละของการจัด
ใหมีการบํารุงรักษา
ทางบก ทางระบาย
น้ํา และจัดการดาน
การจราจร 

20 40 60 80 100 2.1 กอสราง
ปรับปรุง 
บํารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน 
สะพาน และทาง
ระบายน้าํ 
2.2 กอสราง
อาคารสถานที่
สาธารณประโยชน
การบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

-รอยละของ
โครงสราง
พื้นฐาน 
-จํานวนการ
ติดต้ัง
เคร่ืองหมาย
จราจร 
สัญลักษณ
จราจร 
ไฟสัญญาณ
จราจร 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการขยาย
ไหลทางพรอม
กอสรางราง
ระบายน้าํ 
-โครงการขุดลอก
รางระบายน้ํา  
-โครงการ
กอสราง ถนน
ลูกรัง /ถนน 
คสล. /ถนนหิน
คลุก 
-โครงการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง ถนน 
คสล. /ถนนลูกรัง 
ถนนหินคลุก 
-โครงการ
กอสรางอาคาร
สถานที่
สาธารณประโยช
นการบริการ
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 
*** (และ
โครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ 
ตามแผนพัฒนา
สามปของ อบต.
สันกลาง) 
 

กองชาง สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-สวน
การศึกษา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การใชบริบท
ดานการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
สรางภูมิคุมกัน
ของครอบครัว
ชุมชนและสังคม 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ 3    
การพัฒนาดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
 
ยุทธศาสตรที่4 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให
ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข 
 

 

ยุทธศาสตรที ่1 
การพัฒนาดาน
การศึกษา 
 

1.ประชาชน
ไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพทุก
ดาน และเพิ่ม
ชองทางการรับรู
ขอมูลขาวสาร
ความรูใหทันตอ
สถานการณโลก
โลกาภวิัตน 
ที่มีการ
เปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา 
2.ศิลปะ จารีต
ประเพณีภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ทองถิ่นไดรับการ
บํารุงรักษา 
3.ประชาชนที่มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง 
โรคติดตอลดลง 
 

1.รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการศึกษา
,รอยละ
ประชาชนที่มี
ชองทางรับรู
ขอมูลขาวสาร 
ความรู 
2.จํานวนของ
กิจกรรม/
โครงการ ที่มีการ
จัดเพื่อสงเสริม
บํารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี 
ภูมิปญญา
ทองถิ่น และ
วัฒนธรรมอันดี
งามของทองถิ่น 
3.รอยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง การ
เจ็บปวยลดลงใน
แตละป 
โรคติดตอลดลง 

 

20 40 60 80 100 3.1 สงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 
3.2 สงเสริม
สนับสนุนศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
3.3 สงเสริม
สนับสนุนดาน
สาธารณสุข  
3.4 สงเสริม
สนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุคน
พิการและ
ผูดอยโอกาส 
3.5 สงเสริม
สนับสนุน
คุณภาพชีวิต
ความเปนอยูที่ดี
ของประชาชน 
 

-รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการศึกษา 
-รอยละ
ประชาชนที่มี
ชองทางรับรู
ขอมูลขาวสาร 
ความรู 
-จํานวนของ
กิจกรรม/
โครงการที่มีการ
จัด 
-รอยละของ
ประชาชนที่มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง  
การเจ็บปวย
ลดลงในแตละป
และโรคติดตอใน
พื้นที่ลดลง 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการสงเสริม
สนับสนุนดาน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนศาสนา 
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนดาน
สาธารณสุข  
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุคน
พิการและ
ผูดอยโอกาส 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตความเปนอยูที่
ดีของประชาชน 
*** (และ
โครงการ/กิจกรรม 
อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามป
ของ อบต.สัน
กลาง) 

สวนการศึกษา
ฯ 

-สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองชาง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การ
ลงทุนการเปน
ศูนยกลาง
คมนาคม การ
ทองเที่ยวและ
วิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว 
เศรษฐกิจ 
การเกษตร 
 

1.แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม นาอยู 
2.ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได 

1.มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนทั้งแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ใหสวยงาม  
นาอยู อยาง
สม่ําเสมอ  
2.มีการบํารุง
สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ทุกๆดาน 
 

20 40 60 80 100 4.1 สงเสริม
พัฒนาอาชีพ 
การรวมกลุม 
เพิ่มรายได 
4.2 สงเสริม
สนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริและ
สงเสริม
การเกษตรปลอด
สารพิษ 
4.3 สงเสริม 
พัฒนาการ
ทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยว 
 

-รอยละของ
นักทองเที่ยว
ที่พึงพอใจ
เกี่ยวกบัการ
จัดการ
สถานที่
ทองเที่ยว 
-รอยละของ
จํานวน
ครัวเรือนที่
ผานการ
ฝกอบรม
อาชีพและมี
รายได
มากกวา
รายจาย 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการ
สงเสริมพัฒนา
อาชีพ การ
รวมกลุม เพิ่ม
รายได 
-โครงการ
สงเสริม
สนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริและ
สงเสริม
การเกษตรปลอด
สารพิษ 
-โครงการ
สงเสริม 
พัฒนาการ
ทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยว 
*** (และ
โครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ 
ตามแผนพัฒนา
สามปของ อบต.
สันกลาง) 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองชาง 
-สวน
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด
ระดับ

เปาประสงค 
(ตัวชี้วัด
รวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การลงทุน
การเปน
ศูนยกลาง
คมนาคม การ
ทองเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน 
เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS 
และ ASEAN 
 
ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ 
การเกษตร  
 

1.มีการจัดน้ําเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และเพือ่
การเกษตรได
ทั่วถึง เพียงพอ 
2.มีการกําจัด
ขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล และน้ํา
เสีย ไดอยางถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภาพ 
 
  

1.รอยละ
ของ
ครัวเรือนที่
ไดรับการจัด
น้ําเพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค และ
เพื่อ
การเกษตร
ไดทั่วถึง
เพียงพอ 
2.รอยละ
ของ
ครัวเรือนที่มี
การกําจัด
ขยะมูลฝอย 
ส่ิงปฏิกูล 
และน้ําเสีย 
ไดอยางถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภา
พ 

 

20 40 60 80 100 5.1 พัฒนาแหลง
น้ํา ทางน้ํา  เพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตร 
5.2 สงเสริม
สนับสนุนใหมี
ระบบการกาํจัด
ขยะมูลฝอย 
5.3 สงเสริม
สนับสนุนการ
สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.4 สงเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลรักษาและ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
5.5 สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการ
ส่ิงแวดลอมและ
มลพิษ 
 

-รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ําอุปโภค
บริโภคอยาง
ทั่วถึง 
-รอยละของ
เกษตรกรที่มี
น้ําเพื่อ
การเกษตร
อยางเพียงพอ 
-รอยละของ
ครัวเรือนที่มี
การกําจัดขยะ
มูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูลและน้าํ
เสียไดอยางถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภาพ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา ทางน้ํา  
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตร 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหมีระบบ
การกําจัดขยะมูล
ฝอย 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการดูแล
รักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 
-โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการส่ิงแวดลอม
และมลพิษ 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามป
ของ อบต.สันกลาง) 

สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองชาง 

-สวน
การศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ 3    
การพัฒนาดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
 
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 
 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

1.ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
ปลูกฝงคุณธรรม
ตามหลักศาสนา 
2.การ
บริหารงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลมีการ
บริหารจัดการ 
ที่ดี 
 

1.รอยของ
ประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริม
ปลูกฝงคุณธรรม
ตามหลักศาสนา 
2.รอยละของผู
ที่มาใชบริการ
ตางๆที่มีความพึง
พอใจในการ
ใหบริการของ
องคการบริหาร
สวนตําบลและ
จํานวนการ
รองเรียน รองทุกข
ของประชาชนใน
พื้นที่ 

 

20 40 60 80 100 6.1 สงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
การมีสวนรวม
ของประชาชน
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
6.2 สงเสริม
สนับสนุนการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรูใน
ทองถิ่น 
6.3 สงเสริม
สนับสนุนการ
บริหารงาน
ทองถิ่นและ
พัฒนาบุคลากร 
6.4 พัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การแกไขปญหา
และการบริการ
ประชาชน 
6.5 บริหาร
จัดการภารกิจ
ถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

-รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมพิธีกรรม
ทางศาสนาใน
โอกาสตางๆ 
-จํานวนการ
รองเรียน รอง
ทุกข ในแตละป 
-รอยละของผู
มาใชบริการที่มี
ความพึงพอใจ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูในทองถิ่น 
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการ
บริหารงานทองถิ่น
และพัฒนา
บุคลากร 
-โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การแกไขปญหา
และการบริการ
ประชาชน 
-โครงการบริหาร
จัดการภารกิจถาย
โอนใหมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามป
ของ อบต.สัน
กลาง) 

สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองชาง 

-สวน
การศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 
 กลยุทธ/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ / 
กิจกรรม 

หนวย
รับผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร 
 

-ราษฎรมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็งสงเสริมดาน
การรักษาความ
มั่นคงของรัฐ 
 

-รอยละของ
ราษฎรมีสวน
รวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
สราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อ
ตอการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมดาน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ 

 

20 40 60 80 100 7.1สงเสริม
สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันปญหายา
เสพติด การปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
7.2 จัดหาวัสดุ 
อุปกรณเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
7.3 สงเสริมการ
จัดระบบการตรวจ
ตรา เฝาระวัง โดย 
อปพร. และ/หรือ
เจาหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ 
 
 

-รอยละของ
ราษฎรมีสวน
รวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
สราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อ
ตอการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
สงเสริมดาน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ 

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ 
ตลอดป 
งบประมาณ 

-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันปญหายา
เสพติด การปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
-จัดหาวัสดุ อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
-โครงการสงเสริม
การจัดระบบการ
ตรวจตรา เฝาระวัง 
โดย อปพร. และ/
หรือเจาหนาทีอ่ื่นที่
เกี่ยวของ 
*** (และโครงการ/
กิจกรรม อื่นๆ ตาม
แผนพัฒนาสามป
ของ อบต.สัน
กลาง) 
 
 

สํานักงาน
ปลัด 

-กองคลัง 
-กองชาง 

-สวน
การศึกษา

ฯ 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   
 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธ
กิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
 

  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามป ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจาก

การทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
(8)  
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช
หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 
 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผล โครงการ (Project Evaluation) ห รือการประเมินป ระสิท ธิผ ล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดได 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ  

  5.2.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินนั้นๆ  
  5.2.2 เครื่องมือท่ีใชสําหรับการติดตามประเมินผลเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีได
กําหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ความ
จําเปนสําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผน ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ 
แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ 
เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้นๆ 
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  5.2.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ  

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยมีการกําหนดองคกรท่ี
รับผิดชอบวิธีการติดตามและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผล  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 

ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   จํานวนสามคน 
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  จํานวนสองคน 
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง    จํานวนสองคน 
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก    จํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกไดโดยมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบขอ 29 ดังนี้ 

(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ท้ังนี้ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

  



แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2559 - 2563             องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง     58 
 
 

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 
 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  

  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาโดย
การกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว  
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