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บทที่ 1
บทนํา
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น การดําเนินการบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกๆ ดานใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน การ
วางแผนในการดําเนิ นการบริห ารจึงเปน กลไกที่ สําคัญที่ ทําใหการบริห ารเปน รูป แบบและมีทิศทาง การกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการบริหาร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แกไขปญหาไดตรงจุด อันเกิดประโยชนแกสวนรวม และบรรลุตามความมุงหมาย
ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทํ าแผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.
2548 ได กํ า หนดให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา หมายถึ ง
“แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่นที่ กําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพั ฒ นาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
และแผนชุมชน” เป นแผนระยะยาวเพื่ อกําหนดทิศทางการพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานสังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม แตไมไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไว ดังนั้น การกําหนดหวงระยะเวลาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงขึ้นอยูกับแนวคิดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยาง
ยิ่ง เพราะเปน แนวทางการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ ที่
ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ
ทั้ งนี้ ต อ งสอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพของท อ งถิ่ น ป ญ หา ความต อ งการของประชาชนในท อ งถิ่ น ซึ่ ง ล ว นเป น
สภาวการณ ในการกํ าหนดทิ ศทางการพั ฒ นาอัน จะนํ าพาไปสู ส ภาพการณ อัน พึ งประสงคไดอย างเทาทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
ของคณะผูบริหารทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางยิ่ง เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตรการพัฒ นาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณ ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกระบวนการและ
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับ การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภ าพ และการ
กําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยาง
รอบดานและเปนระบบ รวมทั้งตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่นไดอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นมีทิศทางที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
3. เพื่ อเป น การกําหนดวัต ถุ ป ระสงค และเป าหมายในการพั ฒ นาไวลวงหนาในการที่จะดําเนิน งานตาม
แผนงาน/โครงการตางๆ
4. เพื่อใหสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
5. เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป
6. เพื่อใหมีการพัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่อง
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
ขอ 16 ไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่ อแจงแนวทางการพั ฒ นาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการประเด็น การพัฒ นาและประเด็น ที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามาวิเคราะห เพื่อ
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภาองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบก อ น แล ว ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น จึ งพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละประกาศใช แ ผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
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ในการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
กําหนดใหมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไว แตมิไดกําหนดหวงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวา
เปนแผนระยะกี่ป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถพิจารณาวาจะทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของตน
ตามแนวคิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาในอนาคตขางหนายาวนานเพียงใด ประกอบกับขอมูล ปญหาที่
ตองการการแกไข และอาจกําหนดใหสอดคลองกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒ นาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนชุมชน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของการพัฒนาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ
เก็บรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่น โดยใหนําแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปญหารวม 5 เกณฑ ประกอบดวย
1. ขนาดของกลุมคนที่ไดประโยชน
2. ความรายแรงและเรงดวนของปญหา
3. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การยอมรับรวมกันของชุมชน
5. ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
การประเมิ น สถานภาพของท อ งถิ่ น ในป จ จุ บั น ต อ งวิ เคราะห ถึ งโอกาส และภาวะคุ ก คาม หรื อ
ขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน
จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาพวะแวดลอมภายในทองถิ่น โดยใชเทคนิค SWOT Analysis
SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน
S = Strength
จุดแข็ง
W = Weah
จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอก
SWOT
ประเด็น

O = Opportunity
โอกาส

T = Threat
อุปสรรค

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

4

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในของหนวยงานในสวนที่ดี ความเขมแข็ง
ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ
การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย ความออนแอ
ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เป นการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนอยางไร โดย
พิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสีย โดยพิจารณาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
นําขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มากําหนดวิสัยทัศน และภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน “จุดเหมาะ” ที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา
ภารกิจ (Mission) หมายถึง ขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณ ที่ตองการนําเสนอและปณิ ธาน หรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน
ขอบเขตของบทบาทหนาที่หลัก หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การนําเอาวิสัยทัศนและภารกิจหลักมาพิจารณากําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการ
กําหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรดําเนินการ เพื่อสนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจ
หลักที่กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ทองถิ่นจะตองทําแลว
เพื่อนําทองถิ่นไปใหบรรลุความตองการที่จะเปนในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกําหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
เมื่อไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก วัตถุประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห SWOT แลว ขั้ นต อไป คือ กํ าหนดแนวทางการพั ฒ นาทองถิ่น ซึ่งแนวทางการพัฒ นาทองถิ่น หมายถึ ง
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคต
ไดอยางไร จะไปถึงจุดมุงหมายไดอยางไร
ขั้นตอนที่ 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณ หรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่
กําหนด
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทองถิ่น นําผลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 - 8 มาจัดทํารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพื่อพิจารณา
และปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหารทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลว
ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
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1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(1) เปนกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรเปนการกําหนดแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของ
องคกรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒ นา ทําใหการปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดความ
ซ้ําซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร
(2) เปนการรวมพลังในองคกร กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนลักษณะของความรวมมือ
รวมใจกันดําเนินงานของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะสงผลตอความรูสึกในการมีสวนรวมและเปนพันธกิจรวมกันใน
องคกร ซึ่งผลจากการรวมมือกันจะนําไปสูการมีผลงานที่มี ประสิทธิภาพ
(3) เปนตัวสงเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตรไมเปนเพียงการวิเคราะหขอมูล แต
รวมถึงความคิดสรางสรรค และแผนยุทธศาสตรจะทําใหผูปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุงหวัง จึงสงผลใหเกิด
ความมั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(4) แผนยุทธศาสตรเปนตัวสะทอนใหเห็นทุกสถานการณ ทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ในภาพ
ของศักยภาพหรือจุดแข็งจุดออนขององคกร ตลอดทั้งปจจัยที่จะสนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องคกร
(5) เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เปนการ
จัด โอกาสทางด านจั ดการให ผู ว างแผนมี ส ายตากวางไกล มองเหตุการณ ตางๆ ในอนาคตที่ จ ะเกิดขึ้น เชน การ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหา ความตองการของประชาชน
(6) ทําใหเกิดการยอมรับแนวคิดใหมๆ เขามาในองคกร เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรยอมรับ
เรื่องการเปลี่ยนแปลง และการนําแนวคิดเชิงระบบ (System approach) เขามาใชในองคกร
(7) ทําใหเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน เนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร กระทําโดยอาศัย
ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ (a rational approach) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบั ติที่
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติ

ตําบลสันกลาง เดิมชื่อ ตําบลแมคาวโตน ตอมาไดแยกออกเปน 3 ตําบล คือ ตําบลทรายขาว
ตําบลธารทอง และตําบลสันกลาง ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 แบงเขต
การปกครองออกเปน 18 หมูบาน และจัดตั้งเปน องคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง
วันที่ 29 มกราคม 2539 เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539
ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง
ที่ตั้ง

ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอ
พานประมาณ 10 กิโลเมตร หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดพะเยาประมาณ
45 กิโลเมตร
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จํานวนหมูบานทั้งสิ้น 18 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ 1 บานปาเหียง
หมูที่ 10 บานผาจอ
หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง
หมูที่ 11 บานปาเปา
หมูที่ 3 บานถ้ํา
หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา
หมูที่ 4 บานปาขา
หมูที่ 13 บานรองลึก
หมูที่ 5 บานปาตาก
หมูที่ 14 บานปาขาดอนชัย
หมูที่ 6 บานแมคาวโตน
หมูท ี่ 15 บานแมคาวดวงดี
หมูที่ 7 บานสันผักฮี้
หมูที่ 16 บานสันโคง
หมูที่ 8 บานทาทรายมูล
หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา
หมูที่ 9 บานหัวฝาย
หมูที่ 18 บานเวียงสา
ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขา บางแหงเปนที่ราบลุม มีเทือกเขากั้นเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย
เปนภูเขาที่สูงปานกลางสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 600 - 782 มีอุทยานดอยหลวง มีปาไมที่อุดมสมบูรณจน
ไดรับรางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ และมีปาชุมชนหลายแหง มีปาพลุ เปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ไดแก หวยแม
หนาด แมคาวโตน สําหรับแหลงน้ําที่ใชทําการเกษตรที่สําคัญ ในทิศตะวันออกไดรับน้ําจากชลประทานแมลาว และ
ทางทิศตะวันตกที่ราบเชิงเขา สวนมากจะไดรับน้ําจากธรรมชาติ ลําหวยแมหนาดและอางเก็บน้ําหวยผาแดง
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. หวยตนผึ้ง อยูที่ หมู 12 บานใหมพัฒนา
2. หวยผาแดง ไหลผานหมูที่ 3 และหมูที่ 10
3. บอน้ําพุเย็น อยูที่หมู 2
4. หนองถ้ํา อยูที่หมู 3
5. หวยแมหนาด ไหลผานพื้นที่ หมู 10, หมู 2, หมู 15, หมู 9, หมู 14
6. หวยแมปอน ตนน้ําอยูที่ตําบลปาหุง ไหลผาน หมู 1 และหมู 11
7. ลําน้ําแมคาวโตน ไหลผานพื้นที่ หมู 8, หมู 5, หมู 6 และหมู 17
8. ลําน้ํารองขุน ไหลผานพื้นที่ หมู 7, หมู 14, หมู 6 และ หมู 17
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. อางเก็บน้ําพุ ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น หมู 2
2. คลองชลประทาน โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว ประกอบดวย คลองสายใหญซึ่งรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย อําเภอแมสรวย มากักเก็บน้ําที่ฝายโครงการชลประทานแมลาว ผานพื้นที่ตําบลธารทอง ตําบล
ทรายขาว และผานพื้นที่ หมูที่ 9 และหมูที่ 7 ตําบลสันกลาง คลอง RMC ซอย 4
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ตั้งอยูพื้นที่ หมู18
4. อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง ตั้งอยูพื้นที่ หมู 12
อาณาเขตทองที่ตําบลสันกลาง
• ทิศเหนือจดเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง
• ทิศตะวันออกจดเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
• ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง และตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย
• ทิศใตจดเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน และองคการบริหารสวนตําบลปาหุง
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องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือ 48,693.75

ไร
ประชากร

จําแนกเปนเปนรายหมูบาน ไดดังตอไปนี้
หมูที่

หมูบาน

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

ปาเหียง
แมคาวหลวง
ถ้ํา
ปาขา
ปาตาก
แมคาวโตน
สันผักฮี้
ทาทรายมูล
หัวฝาย
ผาจอ
ปาเปา
ใหมพัฒนา
รองลึก
ปาขาดอนชัย
แมคาวดวงดี
สันโคง
แมคาวโตนพัฒนา
เวียงสา
รวม

จํานวน
ครัวเรือน
253
182
192
215
229
263
310
145
306
115
152
181
84
180
162
136
129
79
3,313

ชาย

หญิง

รวม

356
211
201
297
296
280
332
186
329
155
183
272
125
280
207
183
174
106
4,173

359
198
195
320
325
321
363
233
333
173
210
253
120
274
210
219
184
92
4,382

715
409
396
617
621
601
695
419
662
328
393
525
245
554
417
402
358
198
8,555

* ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่มา สํานักงานทะเบียนอําเภอพาน กรมการปกครอง
ความหนาแนนเฉลี่ย 110 คน/ตารางกิโลเมตร
สภาพทางเศรษฐกิจ
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง รอยละ 90 ประกอบอาชีพทํานา ทําไร พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญไดแก ขาว ขาวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว ปลูกลําไย เลี้ยงปลานิล สัตวเลี้ยง ที่ทํารายได
ไดแก หมู ไก วัว ควาย
นอกจากฤดูทํานา ประชากรที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง และทํา
อุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแก ทอผา หนอไมอัด แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชนกลวยฉาบ กลวยเชื่อม
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ขอมูลการเกษตร
ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
หมูที่

ชื่อบาน

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

ปาเหียง
แมคาวหลวง
ถ้ํา
ปาขา
ปาตาก
แมคาวโตน
สันผักฮี้
ทาทรายมูล
หัวฝาย
ผาจอ
ปาเปา
ใหมพัฒนา
รองลึก
ปาขาดอนชัย
แมคาวดวงดี
สันโคง
แมคาวพัฒนา
เวียงสา
รวม

พื้นที่การเกษตรทั้งหมด
ไร
ราย
818 103
1,494 159
1,302 124
1,801 120
789
55
833
53
2,130 126
1,575 106
1,705 144
1,463 165
957
86
1,395 159
1,029
49
1,660 126
945
94
697
62
234
17
640
72

นาบี

ราย
13
38
16
15
5
5
6
3
19
23
17
15
2
16
23
5
10
16

แกวมังกร
ไร
ราย
4
2
99 34
117 35
3
2
1
1
17
7
161 44
17
8
121 33
33 18
136 27

สับปะรด
ไร
ราย
244 48
18
5
35
7
4
1
11
2
37
8
262 40
4
1
11
2

21,467 1,820 14,390 1,093 2,558 247

709 211

626 114 1408 155 1,776

ไร
346
894
560
1,534
660
695
1,465
1,485
1,284
877
720
316
930
1,386
560
576
75
27

ราย
34
79
38
102
50
48
120
102
97
72
61
21
47
110
46
57
7
2

ลําไย

ไร
131
384
175
160
57
40
54
39
198
231
177
158
18
168
235
58
109
166

ขาวโพด
ไร
ราย
50
6
20
3
320 28
100 19
108 18
520 50
30
6
260 25

อื่นๆ
ไร ราย
43
79
95
100
72
98
611
50
95
49
43
18
81
106
83
63
50
40

หมายเหตุ

ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 ที่มา สํานักงานเกษตรอําเภอพาน
พื้นที่การเกษตร 21,467 ไร คุณภาพดินทําการเกษตร ดินสวนใหญเปนกรวดทราย หนาดินถูกซะลาง พื้นที่ทําการเกษตร เปนทีร่ าบสูง ขาดแคลนน้ําที่จะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง
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โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 2 แหง
การรวมกลุมอาชีพ
ไดแก สหกรณ อบต.สันกลาง, กลุมผูเลี้ยงสัตว, กลุมพัฒนาสัตรี, รานคาชุมชน, กลุมออมทรัพย,
กลุมจักสานภูมิปญญาทองถิ่น, กลุมไมกวาด และธนาคารขาว
แหลงเงินทุน
1. ธนาคารพาณิชย
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
3. กองทุนหมูบาน
4. สหกรณการเกษตร
สภาพทางสังคม
การศึกษา
1. โรงเรียนประถมศึกษา
จํานวน
3
แหง
2. โรงเรียนขยายโอกาส
จํานวน
1
แหง
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
2
แหง
4. ที่อานหนังสือพิมพ
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 ) ตักบาตรขึ้นปใหม
7 ) ตักบาตรเทโว
8 ) ตานกวยสลาก
9 ) ตานธรรมหลวง
การสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน
2
แหง
2. สถานพยาบาลเอกชน
จํานวน
1
แหง
- มีขาราชการปฏิบัติงานประจํา
จํานวน
5
คน
- และลูกจาง
จํานวน
5
คน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
• ตูยามตํารวจ
จํานวน
1
แหง
มีเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัติงานประจํา จํานวน
2
นาย
• ศูนย อปพร.
จํานวน
1
แหง
มีสมาชิก อปพร.
จํานวน
150
คน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

การทองเที่ยว
ตําบลสันกลางมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น หมู 2
2. แหลงทองเที่ยวหนองถ้ํา หนองผา หมู 3
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง หมู 18
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตําบลสันกลาง
- รายไดเฉลี่ย 98,790 บาท/ครัวเรือน/ป (ขอมูล จปฐ.ป 2558)
โครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน
ตําบลกับอําเภอ ระหวางตําบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสําคัญ ไดแก
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และสามารถเชื่อมตอกันระหวาง

1. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 สายเชียงราย-กรุงเทพฯ ผานพื้นที่หมู 6 และหมู 17 ชวงกิโลเมตรที่
788-790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผานพื้นที่ 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 ผานพื้นที่ 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. ผูใชโทรศัพทพื้นฐาน
จํานวน
500
เลขหมาย
3. ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่
จํานวน
3,000
เลขหมาย
4. ไปรษณียเอกชน
จํานวน
1
แหง
การไฟฟา
- จํานวนหมูบานที่มีไฟฟาใช
จํานวน
18
หมูบาน
มวลชนจัดตั้ง
1. - ลูกเสือชาวบาน 4 รุน
จํานวน
624
คน
2. - ไทยอาสาปองกันชาติ 1 รุน
จํานวน
260
คน
3. - กองหนุนเพื่อความมั่นคง 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 และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ตั้งอยู เลขที่ 111 ณ บริเวณพระธาตุดอนมูล หมู 15 ตําบล
สันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบดวยสภาองคบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล
สําหรับโครงสรางการบริหารขององคบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ประกอบดวย
องค์การบริหารส่วนตําบล
นายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิก
สภา

36 คน

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.
สํานักงานปลัด

กองคลัง

หน่วยตรวจสอบภายใน
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

มีนายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง และรองมีนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน
และเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน
- พนักงานสวนตําบลทั้งหมด
จํานวน
20 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
5 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
6 คน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5
มาตรา67 และ มาตรา 68 มีดังตอไปนี้
มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
(4) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
(4) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) สงเสริมพัฒนาพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ
(7) คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(9) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรใหตามความจําเปน
และสมควร
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มาตรา 68 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดังตอไปนี้
(1) ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(4) ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ
(5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ
(6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
(10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(12) การทองเที่ยว
(13) การผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หมวดที่ 2 มาตรา 16 มีดังตอไปนี้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(4) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่นๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การสงเสริมการลงทุน
(7) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12)การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(14) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การสงเสริมการกีฬา
(15) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16) การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
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(22) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัยโรงมหรสพ และ สาธารณสถาน
อื่นๆ
(24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม
(25) การผังเมือง
(26) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุน การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
(31) กิจการอื่นที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางในปที่ผานมา ใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555 - 2559)
เปนหลักในการพัฒนาในหลายๆ ดาน ซึ่งการพัฒนาไดยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น โดยเนนการแกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนเปนหลัก ซึ่งใน
การพัฒนาที่ผานมาสามารถแกไขปญหา และพัฒนาทองถิ่นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งพอสรุปไดดังตอไปนี้
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
รวมรายรับทั้งสิ้น
27,500,000
บาท
รายจาย ปงบประมาณ 2558
1. หมวดรายจายงบกลาง - เงินสํารองจาย
2. หมวดเงินเดือน
3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
และ
หมวดสาธารณูปโภค
4. หมวดเงินอุดหนุน
5. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมรายจายทั้งสิ้น

1,415,000
10,672,920
7,811,580

บาท
บาท
บาท

1,964,000
5,484,500
27,348,000

บาท
บาท
บาท
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บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
การพั ฒ นาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสั น กลาง ได ว างแผนแนวทางการพั ฒ นาโดยยึ ด ถื อ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพั ฒ นาจังหวัด แผนพั ฒ นาอําเภอ และจากสภาพป ญ หา
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
มีสาระสําคัญ คือ
1. สรางสังคมให เกิดความเปนธรรมและเป นสังคมที่มีคุณ ภาพ ทุ กคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการ
คุ ม ครองทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพอย า งทั่ ว ถึ ง และเท า เที ย ม มี สิ ท ธิ เข า ถึ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
กระบวนการยุติ ธรรมอยางเสมอภาพ ทุ กภาคสวนได รับ การเสริมพลังให สามารถมีสวนรวมในการ
พัฒนา ภายใตการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแต
ละช ว งวั ย สถาบั น ทางสั งคมและชุ ม ชนท อ งถิ่ น มี ค วามเข ม แข็ ง สามารถปรั บ ตั ว เท าทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนางานการผลิตและบริการใหมีความเขมแข็งและคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรคและภูมิ
ปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางดานการผลิตและการบริโภคใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
4. สรางความมั่ น คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สนับ สนุน การมีสวนรวมของชุมชน
รวมทั้งสรางภู มิคุ มกั นเพื่ อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศและภั ยพิ บั ติทาง
ธรรมชาติ
ในการนี้ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโต อยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทาง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาค และเปนธรรม”
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ยุทธศาสตรที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศรายไดปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ
ประเด็นหลัก
1. ดานเกษตร
2. ดานอุตสาหกรรม

3. การทองเที่ยวและบริการ

4. โครงสรางพื้นฐาน

5. พลังงาน

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแขงขัน
8. การวิจัยและพัฒนา

แนวทางดําเนิ นการ
1.1 แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินคาเกษตร
1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา
2.1 แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic,
etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพิ่มมูลคา
3.1 แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการทองเที่ยวเขาสูรายได 2 ลาน
ลานบาทตอป
3.3 ไทยเปนศูนยกลาง Medical Tourism ของภูมิภาค
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT
4.3 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน
5.1 นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานที่
เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน
6.1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ
และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern
seaboard
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100 ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern
Thailand
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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9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองทองเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการคาการลงทุน
9.8 ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ํา (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 และเพิ่มศักยภาพและโอกาส
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 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับ
ความตองการ และพัฒนาทักษะผูประกอบการ
5.2 การจัดการแรงงานตางดาว
5.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบ
ตามกฎหมาย อยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
6. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
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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ยุทธศาสตรที่ 3 : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก
11 แนวทางการดําเนินการ
1. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

1.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แหง เพื่อ
ความยั่งยืน
2. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (GHG)
2.1 การประหยัดพลังงาน
2.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)
2.3 สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพื่อลดการปลอยกาซเรือน
กระจก
3. นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
3.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
3.2 การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
4.1 การปลูกปา
การบริหารจัดการน้ํา
4.2 การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา
4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
5.1 การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and
adaptation)
5.2 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)
ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ
1. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย
1.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม
1.3 ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายที่เปนขอจํากัดตอการพัฒนา
ประเทศ
2. การปรับโครงสรางระบบราชการ
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ
ทํางานของภาครัฐดวยการสรางความพรอมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณการโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
2.2 ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ E –
Service
3. การพัฒนากําลังคนภาครัฐ
3.1 บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน
และเตรียมพรอมสําหรับอนาคต
3.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน
4. การปรับโครงสรางภาษี
4.1 ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายได
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
5. การจัดสรรงบประมาณ
5.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล
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6. การพัฒนาสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

6.1 สํารวจสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน
6.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด
7. การแกไขปญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต 7.1 ประสานบูรณการงานรักษาความสงบ
และเสริมสรางความมั่นคงในอาเซียน
และสงเสริมการพัฒนาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ 2555
- 2559
7.2 การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
8. การปฏิรูปการเมือง
8.1 กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)

นโยบายเรงดวนที่ตองดําเนินการกอนเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558
เปาหมาย : เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สรางเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน
1. สรางความพรอมของไทยเขาสูอาเซียนและเวทีโลก
- พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ ขยายการจัดทา MRA ดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานกําลังคน โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ
และภาษาสําคัญอื่นๆ ในอาเซียน และการจัดทํามาตรฐานฝมือแรงงานวิชาชีพ
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดตั้ง ASEAN Unit ในหนวยงานภาครัฐ
- สรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียน ฝกอบรมและใชสื่อประชาสัมพันธตามกลุมเปาหมาย
2. กฎระเบียบเพื่อลดอุปสรรคการคาและการลงทุน และสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับพันธกรณี อาทิ เรงรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุง
กฎหมายกํ ากั บ ดู แลธุ รกิ จ เพื่ อให เกิ ด ความมั่ น ใจของนั กลงทุ น ลดอุ ป สรรคในการค าการลงทุ น (ease of doing
business) เรงรัดการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานขาม
ชาติ
3. ชายแดน
- พัฒนาดานและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพดานที่เปนประตูเชื่อมโยงการคา เชน เรงรัดการ
เป ด ด านถาวรที่ บ านพุ น าร อนเพื่ อรองรั บ ทวาย และเร งรั ด ระบบ National Single Window เชื่ อมโยงหน วยงาน
ภายในประเทศและ ASEAN Single Window
4. การเชื่อมโยงเพื่อการคาการลงทุน (Connectivity)
- เชื่อมโยงโครงขายถนน เชน ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผาน 10 ดานสําคัญ พลังงาน รับ
ซื้อ ไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน
- ICT เชื่อมโยงโครงขายเคเบิลใตนาระหวางประเทศ พัฒนาระบบเพื่อการเตือนภัยพิบัติ
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม
- การศึกษา ปรับเวลาเปดปดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาใหตรงกันและสรางมาตรฐานหลักสูตร
รวม แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน
- การกระจายระบบสวัสดิการใหมีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สรางโอกาสการเขาถึงระบบสวัสดิการ
ของผูดอยโอกาส คุมครองสิทธิแรงงานโยกยายถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
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6. เสริมสรางความมั่นคงในอาเซียน
- ระบบยุติธรรม กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเขาถึงและสรางโอกาสการเขาถึงระบบยุติธรรมที่เปน
มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเปนธรรม
- การลักลอบเขาเมือง ควบคุมการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย และรวมกับภาคีสมาชิกในการตอตาน
การกอการรายขามชาติ
นโยบายการบริหารราชการแผนดิน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจะมุง
เพิ่มประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2. นโยบายเศรษฐกิจ
3. นโยบายสรางรายได
4. นโยบายปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
5. นโยบายโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนสง
สินคาและบริการ
6. นโยบายพลังงาน
7. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นโยบายการศึกษา
9. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
10. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
11. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
12. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
13. บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน
“เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตรและการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน บริการโลจิสติกส
การเกษตร การทองเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน +6 และ GMS
กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานหลักเพื่ออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมทั้งสนับสนุนการลงทุน
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน+6 และ GMS
2. สงเสริมการรวมมือการคาชายแดนในภาพรวมเพื่อใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุมประเทศ
อาเซียน+6 และ GMS
3. พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูผลิตภัณฑสินคา OTOP และ SMEs เพื่อเพิ่มมูลคาการแขงขัน
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเปนมิตรกับสิงแวดลอม
กลยุทธ
1. พัฒนาคุณภาพเกษตรกร
2. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความมั่นคงของอาหาร
3. พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน
4. เพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่มและการพัฒนาระบบตลาด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ
และเชิงสุขภาพ
กลยุทธ
1.พั ฒ นาให จั งหวัดเชี ย งรายเป น ศูน ยกลางการทองเที่ย วเชิงวัฒ นธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒ นธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบาน GMS
2.สงเสริมและกระตุนการทองเที่ยวชวง Low Season พัฒนาแหลงทองเที่ยว และเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู
สากล
3.สงเสริมการเรียนรู อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี สังคม และคานิยมลานนา เชื่อมโยงสูการ
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
กลยุทธ
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2.พัฒนาขีดความสามรถของกําลังแรงงานและคุมครองสวัสดิภาพ
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต
เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยังยืน
กลยุทธ
1. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหดํารงความสมบูรณ และยั้งยืน
2. สงเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
3. สงเสริมการเตรียมความพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใหกับหนวยงานที่
เกี่ยวของและชุมชน/หมูบาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธ
1. ดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดินโดยใชกลไกขับเคลื่อน 7 แผนหลัก อยางมีประสิทธิภาพรองรับ
ประชาคมอาเซียนป 2558
2. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่ภายในและแนวชายแดน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน
“รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข”
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2559 – 2560) ประกอบดวย
6 ดาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน
อื่นๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการการเขาสูประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ ที่จอดรถตลอดจนการจัดทํา
ปายเสนทางสามภาษาใหมีความชัดเจนเพื่อนอํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน ในเขตขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
1.3 พัฒนางานดานการผังเมือง การขนสงและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ และงาน
ควบคุมอาคาร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ ดําเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหประชาชนไดพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
2.2 การพั ฒ นาระบบชลประทาน หรือการพั ฒ นาแหลงนา และระบบบริห ารจัดการน้ํ า เพื่อสนับสนุน
ผลผลิตทางดานการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช และพันธุสัตวที่ขาดแคลน
2.3 ส งเสริ ม การสร า งงานและสรางอาชี พ ให แก ป ระชาชน เพื่ อ เพิ่ ม รายได ให แก ค รอบครัว และการ
จัดการตลาด เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผู
ไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุและผูพิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึง การตลาด
2.4 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต การแปรรูป การจําหนายและการตลาด
2.5 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของพื้นที่
ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการ สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
2.6 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการดานภาษา
เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยวเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แนวทางการพัฒนา
3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ การศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
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3.2 ส งเสริ มและสนั บ สนุ น การพั ฒ นาหลัก สูตรในโรงเรีย นหรือสถาบั น การศึก ษาเพื่ อ รองรับ การเขาสู
ประชาคมอาเซียน
3.3 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศ เพื่อน
บาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.4 สนับ สนุน การเรียนรูคูคุณธรรม รวมกั บสถาบั นทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึ งถึงภู มิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
3.5 พั ฒ นาสื่ อ การเรี ย นการสอน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม เพื่ อ เป ด โอกาสการเรีย นรูอ ย าง
กวางขวางและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
แนวทางการพัฒนา
4.1 ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ก ารสาธารณสุ ข การอนามั ย ครอบครั ว การ
รักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุก
ภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมประเทศอาเซียน
4.2 สงเสริมและสนับสนุน การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.3 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
4.4 สนั บ สนุ น ที่ พั ก อาศั ย แก ผู ย ากไร ผู ด อ ยโอกาส ผู ย ากจน ให มี ที่ อ ยู อ าศั ย ที่ ดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดลอมที่ดี
4.5 สงเสริมและพัฒ นาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒ นาเด็กเล็ก ให มี
คุณภาพในทุกๆ ดาน
4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
ระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหาอาชญากรรม และ
การคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณการและมีประสิทธิภาพ
4.8 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอน
หยอนใจ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจนการ
รักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถิ่น
5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ในการดําเนินการอนุรักษการคุมครองดู
และบํ ารุงป าไม น้ํ า ตลอดจนทรัพ ยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให เกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จ อยางยั่งยืน และตาม
แนวทางพระราชดําริ
5.3 พั ฒ นาองค ค วามรู แ ละเสริ ม สร างให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น องค ก รแห งการเรีย นรู ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
5.4 สงเสริมสนั บ สนุ น การจัด ทํ าฝายต น น า (Check Dam) เพื่ อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริ ม
ความสมบูรณของปา
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ พัฒนา
ทองถิ่น
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ในชุมชนและทองถิ่น บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พั ฒ นาขี ด ความสามารถของบุ ค ลากรขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในด า นการคลั ง วิ ธี ก าร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและการใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6.5 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหาจราจร การลด
อุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.7 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความ รวมมือ
และการบูรณการรวมกัน
การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น
1. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
(1) สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย เพิ่มรายไดใหกับชุมชน
(2) สงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
(3) สงเสริมกองทุนหมุนเวียนทุก ๆ หมูบาน
(4) จัดใหมีเจาหนาที่การเกษตรควบคุมดูแลงานดานการเกษตรอยางตอเนื่อง
2. การพัฒนาดานสังคมและการมีสวนรวม
(1) สนับสนุนงบประมาณใหชมรมปกครองทองที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
(2) สนั บ สนุ น งบประมาณสายตรวจอาสา อ.ป.พ.ร. อสม. กลุ ม พั ฒ นาสตรี ผู สู ง อายุ
และเยาวชน ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ในตําบล
(3) สนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพรอมชวยเหลืออุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย อยางทั่วถึง
๓. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
(๑) กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่การเกษตรเพื่อลดตนทุนการเกษตรอยางทั่วถึง
(2) กอสรางเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของพี่นองประชาชน
ตลอดถึงการปรับปรุงดูแลซอมแซมถนนหนทาง ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ สรางอาคารสถานที่
๔. การพัฒนาดานแหลงน้ํา
(๑) ดูแลใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคอยางทั่วถึง
(๒) ดํ าเนิ น การขุดลอกลําเหมื องเพื่ อให น้ําเข าสูไรนาอยางทั่ วถึงทุ ก ๆ หมูบ าน ตามโครงการ
น้ําเขางาย ระบายไดเร็ว พื้นที่การเกษตรเขียวชอุม เพิ่มพูนผลผลิตและรายได
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5. พัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
(๑) สนับสนุนการศึกษาทุกระดับใหทั่วถึง จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
ใหทุกโรงเรียน และบริการอินเตอรเน็ตไรสายเพื่อการศึกษาในเขตตําบล
(2) สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนผูสูงอายุ และสงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
และรัฐประเพณีลานนา
(3) สนับสนุนประเพณีชนเผา เชน ประเพณีตรุษจีน คริสตมาส และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา
6. พัฒนาดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น อางผาแดง หนองถ้ํา หนองผา
(2) ดําเนินการแกไขปญหาขยะในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
(3) ดําเนินการพัฒนาเสนทางเชื่อมของหมูบานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น
สามารถจําแนกปญหาตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ซึ่งขอบขายและปริมาณของปญหา ความ
ตองการของประชาชนนั้นสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดดังตอไปนี้
ขอบขายและปริมาณของปญหา
ขอบขายของและความตองการทางดานโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง – การบริหาร อันจะเปนขอมูลนําไปสูการแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
- ดานโครงสรางพื้นฐาน
ก. ปญหาการคมนาคมที่ไมสะดวก ทางระบายน้ํา คับแคบและชํารุด ซึ่งสาเหตุมาจากถนน และ
ทางระบายน้ํายังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา
ข. ปญหาการใชที่ดินโดยไมถูกตอง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใชที่ดินผิดประเภท และมีการบุกรุกที่ดิน
สาธารณะ
ค. ปญหาการขาดแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค ซึ่งมีสาเหตุจากการขาดแหลงน้ํา เพราะปริมาณน้ําไม
เพียงพอในชวงฤดูแลง
- ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ก. ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกและตระหนักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ประชาชนไมใหความสนใจเรื่องของสวนรวม ถือวาไมใชธุระของตนเอง
ข. ปญหาประชาชนและผูที่เกี่ยวของขาดการเฝาระวังและปองกัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากมาตรการ
ดานกฎหมายของทองถิ่นไมมีประสิทธิภาพ องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องนี้
ค. ป ญ หาขาดการบํ า บั ด และฟ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง มี ส าเหตุ ม าจากประชาชนไม เห็ น
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ง. ปญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ ซึ่งมีสาเหตุจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมีจํากัด ประกอบ
กับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความรูความเขาใจที่เพียงพอความตองการของทองถิ่น
- ดานเศรษฐกิจ
ก. ปญหาของการกระจายรายไดแกประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย โดย
คํานึงถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่เปนศูนยกลางของภาค โดยไมไดกระจายรายไดสูชนบท
ข. ปญหาเรื่องการสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
อาชีพของราษฎรอยางจริงจังหรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ

ซึ่งมีสาเหตุมาจากไมมีการสงเสริม
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- ดานสังคม
ก. ปญหาการปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชนไม
เขาใจและไมไดใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง
ข. ปญหาดานขยะชุมชนและสถานที่ ซึ่งมีสาเหตุจากประชาชนขาดระเบียบ วินัยและการบริหาร
จัดการขยะอยางถูกวิธี
ค. ปญหาดานการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากครอบครัว ชุมชน
และภาครัฐไมไดสงเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่นอยางจริงจัง
ง. ปญหาดานสวัสดิการและนันทนาการ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดประชาสัมพันธจากหนวยงาน
ของรัฐและไมเห็นความสําคัญเรื่องนี้เทาที่ควร รวมทั้งไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจใหกับประชาชน
จ. ปญหาผูส ูงอายุไมไดรับการดูแล
- ดานการเมือง – การบริหาร
ก. ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกทางการเมือง
อาทิ เชน การเลือกตั้งในระดับตาง ๆ การเสนอความคิดเห็น เปนตน
ข. ปญหาประชาชนขาดความรูความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสาเหตุ
จากการประชาสัมพันธไมดีเทาที่ควร
ค. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ ขาดการกระตุนและพัฒนาแรงจูงใจ
ง. ปญหาการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีสาเหตุมาจากประชาชน
ไมใหความรวมมือ ในการใหขอมูลของตนเอง และการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่ยังไมเปน
ปจจุบัน
จ. ปญหาการปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานซึ่งมาจากสาเหตุ
ระบบการทํางานและเครื่องมือเครื่องใชที่ลาหลัง
ฉ. ปญหาดานการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียนเอกสารขององคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีสาเหตุจาก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดทักษะและความรูที่จําเปน
ช. ปญหาดานการรักษาความมั่งคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน ซึ่งสาเหตุมาจากมาตรการ
ดานกฎหมายหยอนยาน ประชาชนขาดการดูแลซึ่งกันและกัน
ซ. ปญหาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากองคการบริหารสวนตําบลมี
งบประมาณจํากัดเครื่องมือเครื่องใชไมทันสมัย
จากปญหาดังกลาว ประชาชนมีความตองการซึ่งเรียงลําดับความสําคัญดังตอไปนี้
1) ตองการที่จะสรางและบูรณะสาธารณูปโภค เชน ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และไฟฟา
สาธารณะ
2) ตองการที่จะใหมีการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค
3) ตองการที่จะใหมีการพัฒนาที่ดินอยางมีคุณภาพ
4) ตองการกระจายรายไดแกประชาชนในทองถิ่น
5) ตองการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน
6) ตองการรักษา ปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน
7) ตองการสุขาภิบาลชุมชนใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
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8) ตองการสงเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น
9) ตองการสวัสดิการและนันทนาการที่ดีแกประชาชน
10) ตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
11) ตองการความรู ความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
12) ตองการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
13) ตองการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล
14) ตองการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ในการปฏิบัติงานใหมีความเปน
เรียบรอย ไดมาตรฐาน
15) ตองการปรับปรุงระเบียบ ทะเบียน และเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล
16) ตองการความมั่นคงและความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน
17) ตองการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
18) ตองการปรับปรุงและพัฒนากิจการพาณิชย
19) ตองการปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
20) ตองการที่จะมีการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
21) ตองการที่จะบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
22) ตองการใหมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตดวย
เทคนิค SWOT
จากปญ หาและความต องการของประชาชนที่ได กลาวไวเบื้องตน รวมทั้งศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล และพิจารณาจากปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือโอกาสในการ
พัฒ นานั้น สามารถนํามาวิเคราะห ดวยเทคนิ ค SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพของทองถิ่นและกําหนด
แนวทางในการตัดสินใจโดยพิจารณาถึงปจจัยภายใน ซึ่งไดแก จุดแข็ง (Strengths- S) จุดออน (Weaknesses-W)
และป จ จั ยภายนอกได แก โอกาส (Opportunities-O) และอุ ป สรรค (Threats-T) ซึ่งตองนํ ามาเขาตารางเพื่ อ
วิเคราะหตอไป
การวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT Analysis
โอกาส
จุดอ่อน

ประเด็น
SWOT

จุดแข็ง

อุปสรรค

จุดแข็ง (Strengths)
1. พื้นที่อุดมสมบูรณเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการประมง
2. มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตองคการบริหารสวนตําบล
3. มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4. มีเอกลักษณลานนาดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
5. ประชาชน ชุมชน ใหความรวมมือ การสนับสนุน ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล
6. เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย มีน้ําสําหรับการเกษตรตลอดป
7. สงเสริมการมีสว นรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
8. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
9. การใชจา ยเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
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. ระบบสารสนเทศยังไมทั่วถึง และไมมีประสิทธิภาพ
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7. มีฟารมปศุสัตวจํานวนมากแตขาดการจัดการอยางถูกวิธี ทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและ
มลพิษทางกลิ่น สงผลตอสุขภาพของประชาชน
8. ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
9. งบประมาณมีจํานวนจํากัด มีรายไดที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา
10. เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมทางศาสนา
โอกาส (Opportunities)
1. รั ฐ ให ก ารสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของท อ งถิ่ น ทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ ระบบสาธารณู ป โภค และ
สาธารณูปการ
2. พระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
3. รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน
4. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
5. รัฐ บาลสนั บ สนุ น ให แต ล ะท องถิ่น มีบ ทบาทในการอนุรักษ ฟน ฟู เผยแพร และถายทอดวัฒ นธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
6. การแกปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
7. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อุปสรรค (Treats)
1. กฎระเบียบบางฉบับ ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที
2. สถานการณทางเศรษฐกิจ เชน ราคาน้ํามัน ดอกเบี้ยเงินกูฯ สงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน
3. งบประมาณที่ มี อยู อ ย างจํ ากั ด ทํ าให ก ารดํ าเนิ น การโครงการที่ ต องใช งบประมาณสู งไม ส ามารถ
ดําเนินการได
4. ความทั น สมั ย และกระแสวั ฒ นธรรมต างชาติ ทํ าให ป ระชาชนในท องถิ่ น มี วิ ถีชี วิ ต ที่ เปลี่ย นแปลงไป
จากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
5. หวงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน
6. คาครองชีพสูง
7. ภาวะวิกฤตการณราคาสินคาแพง
8. ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน
9. เหตุการณบา นเมืองและสถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน
10. สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตอภาคเกษตรกรรมมาก
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จากผลการวิเคราะห ทําใหทราบวา การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีดังนี้
1. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับการบริการพื้นฐานดานคมนาคม ไฟฟา ประปา
การสื่อสารอยางทั่วถึง
2. องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีสภาพนาอยู อากาศสดใส ตนไมเขียวขจี และพัฒนาระบบนิเวศ
สมดุลและยั่งยืน
3. กลุ มอาชี พ มี ความเข ม แข็ ง ไดรับ การสนั บ สนุน หั ตถกรรมพื้ น ฐาน พั ฒ นาคุณ ภาพและเพิ่ มมู ล ค า
ผลิตภัณฑ
4. ประชาชน ชุ มชน มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม มีห ลักประกั นสุ ขภาพ ได รับ
บริการดานสุขภาพที่มีมาตรฐานและเทาเทียมกัน
5. สรางโอกาสการมีงานทํา มีรายไดใหกับประชากรวัยแรงงาน สงเสริมดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส
เด็ก สตรี และคนชรา ใหไดอยูอยางปกติสุขในสังคม ประสานพหุภาคีเพื่อใหบังเกิดประสิทธิภาพ
6. พั ฒ นาศั กยภาพของกลุมองคกรอาสาสมัคร องคกรชุมชนและปราชญ ชาวบานใหมีความเขมแข็ง
เพิ่มขึ้นในการดําเนินกิจกรรม เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. ประชาชนรวมใจตานภัยยาเสพติด โดยผนึกกําลังองคกรตาง ๆ หนวยงานราชการตอตานยาเสพติด
อยางจริงจัง ตอเนื่องและเฉียบขาดดวยระบบบริหารและจัดการที่ชัดเจน เขมแข็งและมีเอกภาพ
8. บุ คลากรได รับ การพั ฒ นา มี จิตสํานึกในการใหบ ริการประชาชน และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม
9. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสั น กลาง มี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น สามารถใช บ ริ ห ารจั ด การ
อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (Vission)
จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต คือ
“สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน”
วิสัยทัศน (Vision) เปนถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปนจุดหมาย ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งเปนผลรวมของบทเรียนจากอดีต พิจารณาถึงปจจุบัน
และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา
พันธกิจ (Mission) เปนถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองคกรหรือ
ภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปน
ขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึงขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินงาน ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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ดังนั้นการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมงหมายเพื่อการพัฒนาจึงมีความสําคัญในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ซึ่งหากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว พันธกิจก็เปนเสมือน
เสนทางที่ชัดเจนที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน จากการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน และศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสัน
กลางแลวจึงไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน (Vision)
“ สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน”
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี
6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจรัฐสูทองถิ่น
8. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของประชาชน รวมทั้งป องกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
6. สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหา
ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจาย
อํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
9. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การภายในองค ก รและการให บ ริ ก ารประชาชนให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร

3.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2559 -2563
ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการ
เปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตร
ยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1 :การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพืน้ ฐานอื่นๆ
ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ
อบต.สันกลาง

ยุทธศาสตรท1ี่
พัฒนาดานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

๑.๑ สงเสริมสนับ สนุน การพัฒ นาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ ส ง เสริ มสนั บ สนุ น การศึ กษาเรี ย นรู ต ามความ
สนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ใหมีคุณภาพทุกดานในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขา
สูประชาคมอาเซียน
๑.๔ พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน
ภาษาต างประเทศและความรูเกี่ยวกั บประเทศเพื่อน
บ า น พรอ มได รับ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
๑.๕ สนั บ สนุ นการเรีย นรู คูคุ ณธรรม รวมกั บสถาบั น
ทางศาสนา รวมทั้ง สง เสริ มการศึ กษาที่คํ า นึง ถึง ภู มิ
ปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตง
กายลานนา
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม เ พื่ อ เป ด โอกาสการ
เรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิตอยูใน
สังคม อยางเปนสุข

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห
การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒ นาการจัดระเบีย บชุมชน งานปองกันและ
แก ไขป ญ หายาเสพติ ด งานดานการรักษาความสงบเรีย บรอย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ตลอดจนการใหค วามสํ าคัญ กับ ระบบเดือนภั ยที่เกิ ด
จากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
๒.๓ ส ง เสริม และสนั บ สนุ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู อนุ รักษ และเผยแพร
วัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของ
ตําบลสันกลาง
๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒ นาคุณภาพ
ชี วิ ต ประชาชน สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนน อ มนํ าหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
๒.๕ สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
๒ .๖ ส ง เส ริ ม สนั บ สนุ น ด า นการกี ฬ าและนั น ท นาการการสร า ง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ
๒.๗ ส งเสริ มและสนั บ สนุ นการพั ฒ นาระบบการบริ การสาธารณสุ ข การ
อนามั ยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลื อก ใหมี คุณภาพ
มาตรฐานเพือ่ บริการประชาชน
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมี
คุณภาพครอบคลุมโดยการ มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.
สันกลาง

แนวทางการ
พัฒนาทอาสตร์
งถิ่น การพั

ผลผลิต / โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2
การใชบริบทดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 2 :
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3 :
การพัฒนาดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย

การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓.๑ สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ
เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี
ทองถิ่น
๓.๒ พัฒ นาแหลง ทองเที่ ยวให เป นระบบและมี คุณภาพ
และสรางเครือขายการท องเที่ยวในชุมชนตามศั กยภาพ
ของพื้นที่
๓.๓ ส ง เสริ มและสนั บ สนุ นให เกษตรกรทํ า การเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว
เศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ า และ
สร า งเครื อข า ยในการบริ ห ารจั ด การน้ํ าอย างเป นระบบ
เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม
๓.๕ ส ง เสริม สนั บ สนุ นและพั ฒ นาความรูท างวิช าการ
วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และยา
ปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม
ควบคู กั บ ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น และเกิ ด แนวทางในการ
นําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ นและชุ มชน เพื่ อ รองรั บ เข า สู
ประชาคมอาเซียน

6. สร า งความเข ม แข็ ง ให ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4

การพัฒนาดานการทองเทีย่ ว เศรษฐกิจ
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 4 :
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 3

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

โครงการ

โครงการ

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการ

โครงการ

๔.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี
ระบบการกําจัดขยะมูล ฝอย
แบบครบวงจร
๔.2 ดู แ ลรั ก ษาและฟ น ฟู
ท รั พ ย ากรธรรมชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม
๔ .3 ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก โด ย
ประชาชนมี ส ว นร วมในการ
อนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔.4 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การ
จั ด ทํ า ฝ าย ต น น้ํ า (Check
Dam) เพื่อชะลอการไหลของ
น้ํ า และตะกอนเสริ ม ความ
สมบูรณของปา

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 5 :
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่
๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความ
ถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน
๖.๓ พัฒ นาขี ดความสามารถ เพิ่มประสิท ธิภ าพของบุคลากรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การ
บริห ารจั ด การ การบริ ห ารงานบุ คคลให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร งใส
ทั น สมั ย และประชาชนมี ส ว นร ว ม ตลอดจนการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จริต คอรรัป ชั่ น ทั้ งนี้ เพื่ อการแก ไขป ญ หาของ
ประชาชนและ การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
๖.4 พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง เครื่ องมื อ เครื่ องใช อาคาร สถานที่ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพั ฒ นาระบบจั ด หารายได ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.6 เสริ ม สร า งระบบด า นการประสานเครื อข า ยในการพั ฒ นา
ทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณการรวมกัน
๖.7 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มีระบบเครื อข า ยอิ นเตอร เน็ ต ภายใน
ตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

๕.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
โ ค 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 ใ ห
ส อ ด ค ล อ งกั บ ค วา ม
จํ า เ ป น แ ล ะ ค ว า ม
ตองการของประชาชน
๕ .๒ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปรั บ ปรุ ง และก อ สร า ง
ถน น ท างร ะบ าย น้ํ า
สะพาน และโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
๕.๓ สงเสริมการพัฒ นา
และดูแลรัก ษาแหลง น้ํา
ธรรมชาติ แหล งน้ํ าเพื่ อ
การเกษตร เพื่อ ให มีน้ํ า
เพี ย งพอต อ การเกษตร
และการอุปโภค บริโภค

4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ยุทธศาสตรที่ 6 :
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ
เอกชนเพื่อใหบรรลุจุดมุง หมายเพื่อการพัฒนา

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ขององคกร
โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ
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3.5 แผนที่ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Strategy Map
“สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน”

วิสัยทัศน

พันธกิจ

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา
ทองถิ่น
ของ อบต.สันกลาง

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น

6. สร า งความเข ม แข็ ง ให ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาดานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
8. เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานการทองเที่ยว
เศรษฐกิจ พาณิชยและ
การเกษตร

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพืน้ ฐานให
ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน

2. เพื่อสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญาทองถิ่น

3. เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ

6. เพื่ อ สร า งความเข ม แข็ ง ให ชุ ม ชน โดยชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่
เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ

4. ดําเนินการเพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายเพื่อการพัฒนา

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น มีความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคกร

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

4. เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของ
ประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

8. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ให
สามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร

5. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อใหบรรลุจดุ มุงหมายเพื่อการพัฒนา

9. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น มี
ความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเปนจุดมุงหมาย
และความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหาร
สวนตําบลสันกลาง ยุทธศาสตรหลักที่จะดําเนินการใหประสบความสําเร็จ รวม 6 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จํานวน 9 แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให
บรรลุเปาประสงค จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึก ษาทั้ งในระบบ นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพทุกดานในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
๑.๔ พั ฒ นาองค ค วามรู บุ คลากรทางการศึ กษา ผู ส อนภาษาตางประเทศและความรู เกี่ ย วกั บ
ประเทศเพื่อนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม เพื่ อ เป ดโอกาสการเรีย นรูอย างกวางขวางและทั่ว ถึง และดํ ารงชี วิต อยูในสั งคม
อยางเปนสุข
ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติใน
ทองถิ่น
๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี
สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
๒.๔ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร า งงาน สร า งอาชี พ และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน
สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน
และสังคม การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ
๒.๕ สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผอนหยอนใจ
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๒.๗ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบการบริ ก ารสาธารณสุ ข การอนามั ย ครอบครั ว
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ เชิ งเกษตร สิ่ งแวดล อ ม วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ และสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
ตามศักยภาพของพื้นที่
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืช
เศรษฐกิจ สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๔ การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม
๓.๕ ส งเสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาความรูท างวิช าการ วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการผลิ ต ปุ ย อิ น ทรี ย
ปุยชีวภาพ และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
๓.๖ ส งเสริมการรวมกลุ มเกษตรกรและความรูส มัยใหม ควบคูกับ ภูมิป ญ ญาทองถิ่น และเกิด
แนวทางในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของ
สินคา นําไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอน
เสริมความสมบูรณของปา
ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส งเสริม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโครงสร างพื้ น ฐาน สาธารณู ป โภคสาธารณู ป การ ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
๕.๒ สนับ สนุน การปรับ ปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํ า สะพาน และโครงสรางพื้ น ฐานที่
จําเปน
๕.๓ สงเสริมการพัฒ นา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
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ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ
ของทุกภาคสวน
๖.๓ พัฒ นาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและ
ประชาชนมี ส วนรวม ตลอดจนการป องกั น และปราบปรามการทุ จริต คอรรัป ชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญ หาของ
ประชาชนและ การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
๖.4 พัฒ นา ปรับ ปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒ นา
ระบบจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖.5 พั ฒ นา สนั บ สนุ น ตลอดจนการรบริ ห ารจั ด การภารกิ จ ถ า ยโอนให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล
๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณการรวมกัน
๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร (Strategy)

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานการศึกษา
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาใหทั่วถึง พัฒนาดานการศึกษาใหไดเหนือกวาเกณฑมาตรฐาน
เปาประสงค 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีการประกันคุณภาพในการดําเนินการตามาตรฐานที่
กําหนดไว
2. การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนา
3. มีการดําเนินการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
4. มีการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาใหมีความพรอมในทุกดาน
5. มีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา
6. มีการสงเสริมสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1. จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน
2. จํานวนโครงการที่สงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
3. จํานวนโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
4. จํานวนการเขารับการฝกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา
5. จํานวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
6. จํานวนจํานวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา

๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ทั้ ง ในระบบ นอกระบบ และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ให มี
คุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและ
ความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น
ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพ
ทุกดานในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
๑.๔ พั ฒ นาองค ค วามรู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ส อน
ภาษาต า งประเทศและความรู เกี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๑.๕ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู คู คุ ณ ธรรม ร ว มกั บ สถาบั น ทาง
ศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา
๑.๖ สงเสริมและสนับ สนุ นใหมีก ารพั ฒ นาสื่อ การเรียนการ
สอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง
และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนสถานศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนการบริหารสถาน
ศึกษา
- จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสงเสริมจัดการคุณภาพการศึกษา
- จํานวนครั้งในการจัดหาสื่อพัฒนาการของเลนสนามในการ
สงเสริมพัฒนาการแกเด็กกอนวัยเรียน
- จํานวนครั้งในการปรับปรุง กอสราง สถานศึกษาใหมีอาคาร
สถานที่ ที่สะอาด ปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน
- จํานวนบุคลากรทางการศึกษาที่เขารวมพัฒนาเพิ่มพูน
ความรู
- จํานวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
รวมกับสถาบันทางศาสนา
- จํานวนสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยาง
กวางขวางและทั่วถึง
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
1. พัฒนาดานสวัสดิการชุมชน สงเสริมคุณภาพชีวิตใหประชาชนอยูดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2. สงเสริมอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู
เปาประสงค 1. กระบวนการดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
2. สรางกระบวนการปองกันแกไขปญหายาเสพติด และมีการจัดตั้งศูนยปองกันอุบัติภัย อุทกภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. กิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ไดรับการสงเสริมและเผยแพรภูมิปญญา
ทองถิ่นใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ
4. มีการสงเสริมและสนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
5. มีการสงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
6. มีการสงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
7. มีการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาสที่ไดรับการชวยเหลือ
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และจํานวนศูนย
ปองกันอุบัติภัยฯ
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
5. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
6. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข
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กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
งานป อ งกั น และแก ไขป ญ หายาเสพติ ด งานด านการ
รักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย สินของประชาชน งานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับ
ระบบเดื อนภั ย ที่ เกิ ด จากภั ย ธรรมชาติ และภั ย พิ บั ติ ใน
ทองถิ่น
๒.๓ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู
อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน สนั บ สนุ น ให
ประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถี
ชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ
๒.๕ สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
การสร า งสวนสาธารณะ สวนสุ ข ภาพ และสถานที่
พักผอนหยอนใจ
๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุ ข การอนามั ย ครอบครั ว
การ
รั ก ษาพยาบาล การแพทย ท างเลื อ ก ให มี คุ ณ ภาพ
มาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน
๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู
ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนเด็ก สตรี ผูพิการ ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะห
- จํานวนหนวยงานที่มีการบูรณาการดานยาเสพติด
รวมกันทั้งภายนอกและภายในพื้นที่
- จํานวน อปพร. ทีมกูชีพ กูภัยในเขต อบต. ที่ไดรับการ
เพิ่มศักยภาพ
- จํานวนครั้งที่เฝาระวังอุบัติเหตุบนทองถนนชวง
เทศกาลสําคัญ
- จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อดํารงไวซึ่งศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
- จํานวนครั้งในการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นใน
การจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น
- จํานวนหมูบานที่ไดรับการสงเสริมโครงการ/กิจกรรม
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
- จํานวนผูเขารวมโครงการ มีการพัฒนาดานคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
- จํานวนผูเขารวมแขงขันกีฬาและนันทนาการ
- จํานวนโครงการ และกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
การดูแลสุขภาพอนามัย
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํ า นั ก งานปลั ด งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย งานพั ฒ นาชุ ม ชน ส ว นการศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร
พันธกิจ
1. พัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมอาชีพ และการทองเที่ยว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและตรงกับความตองการของผูบริโภค
เปาประสงค 1. แหลงทองเที่ยวไดรับการพัฒนาและสนับสนุนเพื่อใหสรางรายไดในทองถิ่น
2. มีการทําเกษตรกรรมในทุกรูปแบบตามแนวพระราชดําริ
3. กลุมอาชีพไดรับการสงเสริมและเปนที่ตองการของตลาด สรางรายได
4. ระบบตลาดสินคาในชุมชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีมาตรฐาน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1. จํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาเยี่ยมชมเพื่อสรางรายไดใหแกทองถิ่น
2. จํานวนโครงการจัดฝกอบรมอาชีพแกประชาชนในหมูบาน
3. รายไดภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
4. จํานวนเกษตรกรที่หันมาทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา

๓.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
๓.๒ พั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วให เ ป น ระบบและมี
คุณ ภาพ และสรางเครือข ายการท องเที่ ยวในชุม ชน
ตามศักยภาพของพื้นที่
๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิ ษ 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 ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทาง
ในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคา
ของสินคา นําไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมแหลงทองเที่ยวสราง
รายไดใหทองถิ่น
- จํานวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพรความรู สืบสาน
ภูมิปญญาทองถิ่น
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมอาชีพและ
ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพ
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริมระบบตลาดสินคา
ในชุมชน
- จํานวนกิจกรรมโครงการสงเสริมตามแนวพระราชดําริ
- จํานวนการฝกอบรมใหความรูกับเกษตรกรในดานการ
ทําการเกษตร
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หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด งานพัฒนาชุมชน, สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการเปนศูนยกลาง
คมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ พัฒนาสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงสภาพ ปลอดมลพิษ
และสรางระบบบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค 1. มีระบบบริหารจัดการขยะอยางมีประสิทธิภาพ
2. มีการสรางและพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ อบต. ใหสะอาดนาอยู
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค

1. จํานวนโครงการบริหารจัดการขยะ
2. จํานวนโครงการพัฒนาภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดทําขึ้นในการบริหาร
แบบครบวงจร
จัดการขยะ
๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและปรับปรุง
สิ่งแวดลอม
ภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมในเขตพื้นที่ อบต. ใหสะอาด
๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการ
นาอยู
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จํานวนพื้นที่ปาไมไดรับการอนุรักษ
๔.4 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า ฝายต น น้ํ า (Check
Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความ
สมบูรณของปา
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ในเขต อบต.
เปาประสงค 1. มีโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐาน ทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ อบต.
2. จํานวนการกอสรางและการปรับปรุงระบบสาธารณูปการในเขตพื้นที่
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา
๕.๑ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบโครงสร า ง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของประชาชน
๕.๒ สนั บ สนุ น การปรั บ ปรุ ง และก อ สร า งถนน ทาง
ระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
๕.๓ ส ง เสริ ม การพั ฒ นา และดู แ ลรั ก ษาแหล ง น้ํ า
ธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
ตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละหรือจํานวนครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น
- จํานวนถนนที่ไดรับการซอมแซม ปรับปรุง แกไข
- รอยละของประชาชนที่ใชเสนทางจราจรมีความ
ปลอดภัย
- จํานวนอาคารเอนกประสงคเพิ่มขึ้น
- จํานวนครัวเรือนมีน้ําใชอยางเพียงพอ
- จํานวนพื้นที่การเกษตรมีน้ําใชอยางเพียงพอ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
กองชาง / การไฟฟาสวนภูมิภาค
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการเปนศูนยกลาง
คมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่ อรองรับการขยายตัวของการลงทุ นภายในทองถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร (Strategy)
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
พันธกิจ พัฒนาการเมือง การปกครองและการบริการองคกรทองถิ่น ใหมีประสิทธิภาพโดยมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค 1. ดําเนินการบริหารทองถิ่นดวยระบบธรรมาภิบาล โปรงใส เปนธรรม มีสวนรวมกันพัฒนา
ตรวจสอบได
2. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการบริการของ อบต.ใหครอบคลุมทั่วพื้นที่
3. มีการสงเสริม และสนับสนุนกิจกรรมภาคประชาชน องคกรภายนอก เนนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 1. จํานวนการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบการดําเนินการบริหารทองถิ่น
2. จํานวนเจาหนาที่ไดเขารับการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู
3. จํานวนกิจกรรมที่สนับสนุนหนวยงานภายนอก
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดกลยุทธ
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา

๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพืน้ ฐานของ
ความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ ของทุกภาคสวน
๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
ขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในด า นการคลั ง วิ ธี ก าร
งบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โปรงใส ทั น สมั ย และประชาชนมี ส ว นรว ม
ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น
ทั้ งนี้ เพื่ อ การแก ไขป ญ หาของประชาชนและ การให ก าร
บริการที่มีประสิทธิภาพ
๖.4 พัฒ นา ปรับ ปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่
และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา ระบบจัดหารายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจ
ถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๖.6 เสริ ม สร า งระบบด า นการประสานเครื อ ข า ยในการ
พัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความรวมมือและการ
บูรณการรวมกัน
๖.7 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให มี ระบบเครื อ ข า ยอิ น เตอร เน็ ต
ภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นและยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
- รอยละในความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต.
- จํานวนสมาชิกสภา อบต. และบุคลากร ผานการ
ฝกอบรม เพิ่มพูนความรู
- จํานวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนภาคประชาชน
องคกรภายนอก เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
- พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการ
คลังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จํานวนเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักงานปลัด / กองคลัง /กองชาง / สวนการศึกษา
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
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ความเชื่อมโยง
กับยุทศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่6
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
-ราษฎรมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็ง

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-รอยละของราษฎร
มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็ง

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

62
80

กลยุทธ/แนว
ทางการ
พัฒนา

63
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

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

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

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สํานักงาน
ปลัด

-กองชาง
-กองคลัง
-สวน
การศึกษา
-หนวยงาน
อื่นที่
เกี่ยวของ
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 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

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐานและ
บริการสาธารณะ

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
-จัดใหมีการ
บํารุงรักษาทาง
บก ทางระบาย
น้ํา และจัดการ
ดานการจราจร

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-รอยละของการจัด
ใหมีการบํารุงรักษา
ทางบก ทางระบาย
น้ํา และจัดการดาน
การจราจร

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
62
80

63
100 2.1 กอสราง
ปรับปรุง
บํารุงรักษาทาง
คมนาคม ถนน
สะพาน และทาง
ระบายน้าํ
2.2 กอสราง
อาคารสถานที่
สาธารณประโยชน
การบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย

-รอยละของ
โครงสราง
พื้นฐาน
-จํานวนการ
ติดตั้ง
เครื่องหมาย
จราจร
สัญลักษณ
จราจร
ไฟสัญญาณ
จราจร

มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-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

ยุทธศาสตรที่ 2
การใชบริบท
ดานการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ที่เปนเอกลักษณ
ของทองถิ่นตาม
แนวคิดทาง
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อ
สรางภูมิคุมกัน
ของครอบครัว
ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่4
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคมเพื่อให
ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดาน
การศึกษา

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

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
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

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
62
80

63
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

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม
-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)

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

สวนการศึกษา -สํานักงาน
ฯ
ปลัด
-กองคลัง
-กองชาง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การ
ลงทุนการเปน
ศูนยกลาง
คมนาคม การ
ทองเที่ยวและ
วิถีการผลิต
การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ
การเกษตร

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
1.แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศนที่
สวยงาม นาอยู
2.ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
1.มีการปรับปรุง
ภูมิทัศนทั้งแหลง
ทองเที่ยวในพื้นที่
ใหสวยงาม
นาอยู อยาง
สม่ําเสมอ
2.มีการบํารุง
สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
ทุกๆดาน

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
62
80

63
100 4.1 สงเสริม
พัฒนาอาชีพ
การรวมกลุม
เพิ่มรายได
4.2 สงเสริม
สนับสนุนทฤษฎี
เศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริและ
สงเสริม
การเกษตรปลอด
สารพิษ
4.3 สงเสริม
พัฒนาการ
ทองเที่ยวแหลง
ทองเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ
-รอยละของ
นักทองเที่ยว
ที่พึงพอใจ
เกี่ยวกับการ
จัดการ
สถานที่
ทองเที่ยว
-รอยละของ
จํานวน
ครัวเรือนที่
ผานการ
ฝกอบรม
อาชีพและมี
รายได
มากกวา
รายจาย

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-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

51

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคา การลงทุน
การเปน
ศูนยกลาง
คมนาคม การ
ทองเที่ยวและวิถี
การผลิต
การเกษตรยั่งยืน
เชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS
และ ASEAN

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอมให
ดํารงความ
สมบูรณและ
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ระดับ
ยุทธศาสตร
เปาประสงค
เปาประสงค
อปท.
ตามพันธกิจ
(ตัวชี้วัด
รวม)
ยุทธศาสตรที่ 3 1.มีการจัดน้ําเพื่อ 1.รอยละ
การพัฒนาดาน การอุปโภค
ของ
การทองเที่ยว
บริโภค และเพือ่
ครัวเรือนที่
เศรษฐกิจ
การเกษตรได
ไดรับการจัด
การเกษตร
ทั่วถึง เพียงพอ
น้ําเพื่อการ
2.มีการกําจัด
อุปโภค
ขยะมูลฝอย สิ่ง
บริโภค และ
ปฏิกูล และน้ํา
เพื่อ
เสีย ไดอยางถูก
การเกษตร
วิธีและมี
ไดทั่วถึง
ประสิทธิภาพ
เพียงพอ
2.รอยละ
ของ
ครัวเรือนที่มี
การกําจัด
ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย
ไดอยางถูก
วิธีและมี
ประสิทธิภา
พ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
คาเปาหมาย

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

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

59

60

61

62

63

20

40

60

80

100 5.1 พัฒนาแหลง
น้ํา ทางน้ํา เพื่อ
อุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตร
5.2 สงเสริม
สนับสนุนใหมี
ระบบการกําจัด
ขยะมูลฝอย
5.3 สงเสริม
สนับสนุนการ
สรางจิตสํานึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.4 สงเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลรักษาและ
ฟนฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.5 สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษ

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

-โครงการพัฒนา
แหลงน้ํา ทางน้ํา
เพื่ออุปโภคและ
บริโภคและ
การเกษตร
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนใหมีระบบ
การกําจัดขยะมูล
ฝอย
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการสราง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
-โครงการสงเสริม
สนับสนุนการดูแล
รักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
-โครงการสงเสริม
และสนับสนุนการ
จัดการสิ่งแวดลอม
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

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การศึกษาและ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร

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

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

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

62
80

63
100

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม
-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)

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ สนับสนุน
สํานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองชาง
-สวน
การศึกษาฯ
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เพื่อให
ประชาชนอยู
เย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดาน
การเมืองการ
บริหาร

เปาประสงค
ตามพันธกิจ
-ราษฎรมีสวนรวม
ในการพัฒนา
ทองถิ่นสราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อตอ
การสรางชุมชน
เขมแข็งสงเสริมดาน
การรักษาความ
มั่นคงของรัฐ

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม)
-รอยละของ
ราษฎรมีสวน
รวมในการ
พัฒนาทองถิ่น
สราง
กระบวนการ
กิจกรรมที่เอื้อ
ตอการสราง
ชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมดาน
การรักษา
ความมั่นคง
ของรัฐ

คาเปาหมาย
59
20

60
40

61
60

กลยุทธ/แนว
ทางการพัฒนา
62
80

63
100 7.1สงเสริม
สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ปองกันปญหายา
เสพติด การปองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย
7.2 จัดหาวัสดุ
อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชในการ
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
7.3 สงเสริมการ
จัดระบบการตรวจ
ตรา เฝาระวัง โดย
อปพร. และ/หรือ
เจาหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ

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

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
มีการจัด
กิจกรรม /
โครงการ
ตลอดป
งบประมาณ

โครงการ /
กิจกรรม

หนวย
รับผิดชอบ

หนวย
สนับสนุน

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

สํานักงาน
ปลัด

-กองคลัง
-กองชาง
-สวน
การศึกษา
ฯ

54

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ. 2559 - 2563

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง

55

บทที่ 5
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒ นา
ทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่สอดคลองกับพันธ
กิจซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นรวมประชุมเพื่อกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
สามป ดังนี้
1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้
(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล
( Monitoring)
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจาก
การทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรม
(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect)
(8)
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น อาจนําแนวทางทั้งหมดที่กําหนดมาใช
หรืออาจเลื อกใชในบางแนวทางในการติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสามปก็ได โดยอยางนอยต องสามารถ
ประเมิ น ความสอดคล องและสามารถวั ดความสําเร็จ หรือความกาวหนาของแผนพั ฒ นาสามปได ทั้งนี้ ขึ้น อยูกับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา
1.2 การกํ าหนดกรอบแนวทางและวิ ธีการในการติ ด ตามและประเมิน ผลโครงการพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้
(1) การประเมิ น ผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรื อ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
(Efficiency Evaluation)
(2) การประเมิ น ผลโครงการ (Project Evaluation) หรื อ การประเมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness Evaluation)
(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation)
ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่น ดําเนิน การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒ นาทองถิ่นดําเนินการติดตามและ
ประเมิน โครงการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาสามปต ามกรอบแนวทางและวิธีการที่ กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒ นาตามแผนพั ฒนาสามปตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒ นาทองถิ่นระดับจังหวัด
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ขั้ น ตอนที่ 5 คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น อาจให ค วามเห็ น หรื อ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ระดับจังหวัดได
5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ
5.2.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
การจัดทําแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้ง ผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นนั้นๆ
5.2.2 เครื่องมือที่ ใชสําหรับ การติดตามประเมินผลเพื่อใชในการรวบรวมขอมูล ยุทธศาสตรที่ได
กําหนดขึ้นซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิงคุณภาพ ความ
จําเปนสําคัญในการนํามาหาคาผลของประโยชนที่ไดรับจากแผน ยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ
แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ
เพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ
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5.2.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการที่ จะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวของกับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ
การนํ าแผนพั ฒ นาสามป ไปสูก ารปฏิ บัติ และการติ ด ตามประเมิ น ผลโดยมี การกํ าหนดองค กรที่
รับ ผิ ด ชอบวิธี การติ ดตามและห วงเวลาในการติดตามและประเมิน ผลดังนี้องคกรรับ ผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548
ขอ 28 กํ าหนดใหผูบ ริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกไดโดยมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบขอ 29 ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารท องถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาให ป ระชาชนในทองถิ่น ทราบโดยทั่ว กัน อยางนอยป ล ะหนึ่งครั้งภายในเดื อน
ธันวาคมของทุกปทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาท องถิ่ นจัดทํ ารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ให ห น ว ยงานหรื อ บุ คคลภายนอกที่ ดํ าเนิ น การหรื อ รว มดํ าเนิ น การติด ตามและประเมิ น ผล
รายงานผลการดํ าเนิ น การซึ่ งได จ ากการติ ด ตาม และประเมิ น ผลต อคณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลเพื่ อ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถิ่น
(5) ผู บ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอผลการติ ดตามและประเมิน ผลตอสภาท องถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นา
ทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน
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ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
5.3 เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาโดย
การกําหนดรูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางใชแบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดเปนแนวทางไว

