แผนพัฒนาสีป่ 
(พ.ศ.2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง ภายใตการกํากับตรวจสอบ ดูแล ของหนวยงานรัฐ และผานการมีสวนรวมของประชาชน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดวา
“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ไวดังนี้
“แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป” หมายความวา แผนพัฒนาขององคกรปกครองทองถิ่นที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน
อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดเล็งเห็นความจําเปนและความสําคัญเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป จึงจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 17 โดยผานกระบวนการจัดทํา
ประชาคมทองถิ่น และสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับนี้ จะใชเปน
แนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
ตุลาคม 2559

สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใหบริการสาธารณะที่จําเปนแกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่น
ที่เพิ่มขึ้น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชทรัพยากรและรายไดของตนเอง ใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง และประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดใหดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขึ้น
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตร
ขึ้นใชเปนแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค เปาหมาย ประกอบกับกิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการในระยะเวลา
4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) รวมทั้งมีหนวยงานผูรับผิดชอบ แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปจึงเปน แผนพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบล ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมีแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปเปนเครื่องมือ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขึ้น เพื่อใชเปนแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล นํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ปญหาและความตองการของประชาชน
อันจะนําไปสูการจัดทางบประมาณรายจายประจําปตอไป
1.1 ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้ง
ตําบลสันกลาง เดิมชื่อ ตําบลแมคาวโตน ตอมาไดแยกออกเปน 3 ตําบล คือ ตําบลทรายขาว ตําบลธารทอง
และตําบลสันกลาง ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 แบงเขตการปกครองออกเปน
18 หมูบาน และจัดตั้งเปน องคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มกราคม 2539
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2539 ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดกลาง
ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน มีระยะทางหางจากที่วาการอําเภอพาน ประมาณ
10 กิโลเมตร และอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดเชียงราย หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 40 กิโลเมตร และ
หางจากจังหวัดพะเยา ประมาณ 45 กิโลเมตร
 ทิศเหนือ ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง
 ทิศใต ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพานและองคการบริหารสวนตําบลปาหุง
 ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข
 ทิศตะวันตก ติดตอกับเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง และตําบลแมพริก อําเภอแมสรวย
1.1.2 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ
สภาพโดยทั่วไปเปนที่ราบเชิงเขา บางแหงเปนที่ราบลุม มีเทือกเขากั้นเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย
ดานทิศตะวันตกของตําบล มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 600 – 1,100 เมตร ประกอบดวยดอยหลวง และ
ดอยแมพริก มีอุทยานดอยหลวง เปนพื้นที่ปาอุดมสมบูรณจนไดรับรางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ และมีปาชุมชนหลายแหง
มีปาพรุและเปนแหลงตนน้ําลําธารที่สําคัญ ไดแก หวยผาแดง ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสูทิศใตไหลผานชุมชน
บานเวียงสา บานหินถ้ํา บานผาแดง บานผาจอ บานแมคาวหลวง บานปาขา ไหลบรรจบกับน้ําแมคาวทางทิศตะวันออก
แลวไหลผานชุมชนบานแมคาวโตน
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ภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอน (Savanna Climate) หรือแบบทุงหญาเมืองรอน หรือแบบสวันนา อากาศ
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ดังนี้
- ฤดูฝน เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม จะมีฝนตกหนักมากประมาณเดือนกรกฎาคม ถึง
เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณปละ 1,768 มิลลิเมตร จํานวน
วันที่มีฝนตกเฉลี่ย 143 วันตอป
- ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ อากาศคอนขางหนาว เนื่องจากไดรับลมจาก
ทิศเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผัดผานประเทศจีนนําเอาความแหงแลงและความหนาวเย็นเขามา
บางปอุณหภูมิต่ําถึง 6 องศาเซลเซียส
- ฤดูรอน เริ่มจากเดือนมีนาคม – กลางเดือนพฤษภาคม ในฤดูรอนอากาศรอนเนื่องจากเปนชวงที่แสงอาทิตย
ตั้งฉากเคลื่อนตัวใกลเขามา บางปอุณหภูมิสูงถึง 30 องศาเซลเซียส
ลักษณะของดินในพื้นที่เปนดินเหนียว ดินรวน ดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินรวนปนทรายแปง
1.1.3 ลักษณะของแหลงน้ําและปาไม
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. หวยตนผึ้ง อยูที่ หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา
2. หวยผาแดง ไหลผาน หมูที่ 3 และหมูที่ 10
3. บอน้ําพุเย็น อยูที่ หมูที่ 2
4. หนองถ้ํา หนองผา อยูที่ หมูที่ 3
5. หวยแมหนาด ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 18 หมูที่ 3 หมูที่ 10 หมูที่ 2 หมูที่ 15 หมูที่ 9 และ หมูที่ 14
6. หวยแมปอน ตนน้ําอยูที่ ตําบลปาหุง ไหลผาน หมูที่ 1 และ หมูที่ 11
7. ลําน้ําแมคาวโตน ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 8 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
8. ลําน้ํารองขุน ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 7 หมูที่ 4 หมูที่ 13 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. อางเก็บน้ําพุ ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น หมูที่ 2
2. คลองชลประทาน โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว ประกอบดวย คลองสายใหญซึ่งรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย อําเภอแมสรวย มากักเก็บน้ําที่ฝายโครงการชลประทานแมลาว ผานพื้นที่ตําบลธารทอง
ตําบลทรายขาว และผานพื้นที่ หมูที่ 9 และ หมูที่ 7 ตําบลสันกลาง คลองชลประทานซอย 4 กระจายน้ําไปยังพื้นที่
หมูที่ 9 หมูท ี่ 14 หมูที่ 4 หมูที่ 8 หมูที่ 5 หมูที่ 16 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ตั้งอยูที่พื้นที่ หมูที่ 18
4. อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง ตั้งอยูพื้นที่ หมูที่ 12
ลักษณะของไมและปาไม
มีพื้นที่ ประมาณ 21,779.75 ไร อยูใ นเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง อยูในความดูแลของหนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติที่ ดล. 4 (สันกลาง) ประกอบดวย ปาดิบชนิดตาง ๆ ปะปนกัน ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาดิบ และ
ปาเต็งรัง มีพันธุไม เชน เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กะบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ไมกอ
ชนิดตาง ๆ และไผ เปนตน

1.2 ดานการเมืองการปกครอง

แผนที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
1.2.1 เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 77.91 ตารางกิโลเมตร หรือ
48,693.75 ไร ประกอบดวยจํานวนหมูบาน 18 หมูบาน ไดแก
หมูที่ 1 บานปาเหียง
หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง
หมูที่ 3 บานถ้ํา
หมูที่ 4 บานปาขา
หมูที่ 5 บานปาตาก
หมูที่ 6 บานแมคาวโตน
หมูท ี่ 7 บานสันผักฮี้
หมูที่ 8 บานทาทรายมูล
หมูที่ 9 บานหัวฝาย
หมูที่ 10 บานผาจอ
หมูที่ 11 บานปาเปา
หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา
หมูที่ 13 บานรองลึก
หมูที่ 14 บานปาขาดอนชัย
หมูที่ 15 บานแมคาวดวงดี
หมูที่ 16 บานสันโคง
หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา หมูท ี่ 18 บานเวียงสา
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1.3 ประชากร
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ประชากรทั้งสิ้น จํานวน 8,568 คน แยกเปน ชาย 4,182 คน หญิง 4,386 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย
110 คนตอตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2559)
ประชากร
หมูที่
หมูบาน
รวม (คน)
ผูใหญบาน
ชาย (คน) หญิง (คน)
1 ปาเหียง
359
365
724 นายสมพล วันตา
2 แมคาวหลวง
209
202
411 นายบุญธรรม ใจสอน
3 ถ้ํา
200
201
401 นายชลิต ไชยมูล
4 ปาขา
298
318
616 นายจําลอง ผัดแปง
5 ปาตาก
299
331
630 นายศรีวรรณ ยาลังศรี
6 แมคาวโตน
278
322
600 นายพิทักษ สุขจริง
7 สันผักฮี้
335
361
696 นายประสิทธิ์ คําตะ
8 ทาทรายมูล
187
235
422 นายสมบัติ โนมี
9 หัวฝาย
327
333
660 นายศรีวรรณ วงคจินา
10 ผาจอ
158
173
331 นายโสภา ปงจันทร
11 ปาเปา
174
209
383 นายคมสัน สุขเกษม
12 ใหมพัฒนา
278
250
528 นายดุสิต บัวเขียว
13 รองลึก
126
123
249 นายณรงค สิงหอูป
14 ปาขาดอนชัย
280
274
551 นายประสิทธิ์ สีใจสา
15 แมคาวดวงดี
201
204
405 นางสุจินดา จินะธรรม
16 สันโคง
183
217
400 นายเอนก เขียวชุม
17 แมคาวโตนพัฒนา
175
178
353 นายวิชัย ใจยะคํา
18 เวียงสา
115
93
208 นายชาติ เทียมคีรี
รวม
4,182
4,386
8,568
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
แยกชวงอายุ
ชาย
หญิง
รวม
หมายเหตุ
จํานวนประชากรเยาวชน
674
606
1,280 อายุต่ํากวา 18 ป
จํานวนประชากร
2,782
2,941
5,723 อายุ 18 – 60 ป
จํานวนประชากรผูสูงอายุ
726
839
1,565 อายุมากกวา 60 ป
รวม
4,182
4,386
8,568
1.4 สภาพทางสังคม
1.4.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง ไดแก
1. โรงเรียนบานแมคาวหลวง
2. โรงเรียนบานถ้ํา
3. โรงเรียนบานปาตาก

จํานวนนักเรียน 16 คน
จํานวนนักเรียน 98 คน
จํานวนนักเรียน 144 คน
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- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1 แหง ไดแก
1. โรงเรียนสันกลางวิทยา
จํานวนนักเรียน 48 คน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 2 แหง ไดแก
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาขา
จํานวนนักเรียน 45 คน
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันผักฮี้
จํานวนนักเรียน 30 คน
- ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 18 แหง
- ในพื้นที่มีศูนยการเรียนชุมชนพื้นที่สูง 2 แหง
1.
1.4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง ไดแก
1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสันกลาง
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานแมคาวหลวง
3. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 18 แหง
1.4.3 การสังคมสังเคราะห
- ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 1,680 คน
- ผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 240 คน
- ผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 69 คน
1.4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 ตูยามตํารวจ
จํานวน 1 แหง
มีเจาหนาที่ตํารวจปฏิบัตงิ านประจํา
จํานวน 2 นาย
 ศูนย อปพร.
จํานวน 1 แหง
มีสมาชิก อปพร.
จํานวน 150 คน
1.5 ระบบบริการพื้นฐาน
1.5.1 ระบบคมนาคมขนสง
การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน และสามรถเชื่อมตอกันระหวางตําบลกับอําเภอ
ระหวางตําบลกับจังหวัด โดยมีถนนสายสําคัญ ไดแก
1. ถนนพหลโยธิน หมายเลข 1 สายเชียงราย – กรุงเทพฯ ผานพื้นที่หมูที่ 6 และหมูที่ 17 ชวงกิโลเมตร
ที่ 788 – 790 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
2. ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน ผานพื้นที่ หมูที่ 7 และหมูที่ 9 เชื่อมตําบลทรายขาวและตําบลปาหุง
ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
3. ถนนลาดยางทางหลวงชนบท สายทาง 1048 สายแมคาวโตน – บานลีซอ ผานหมูที่ 6 , หมูที่ 5 ,
หมูที่ 16 , หมูที่ 4 , หมูที่ 14 , หมูที่ 9 , หมูที่ 15 , หมูที่ 2 , หมูที่ 10 , หมูที่ 3 และ หมูที่ 12 ระยะทางประมาณ
15 กิโลเมตร
4. ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 4 ผานพื้นที่ หมูที่ 6 , หมูที่ 16 , หมูที่ 14 , หมูที่ 4 และหมูที่ 9
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
5. ถนนลาดยาง จากหมูที่ 2 ผานหมูที่ 1 , หมูที่ 11 , หมูที่ 7 เชื่อมตอบานใหมสันผักหละ ตําบลเมืองพาน
ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
6. ถนนลาดยางจากสี่แยกแมคาวโตนเชื่อมตอบานไรออย ตําบลสันติสุข
7. ถนนสายทาง อบจ. จากหมูที่ 18 เชื่อมตอบานใหมรวมมิตร ตําบลทรายขาว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
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1.5.2 การไฟฟา
มีระบบไฟฟาใชทั้ง 18 หมูบาน จํานวน 3,376 ครัวเรือน
1.5.3 การประปา
มีระบบประปาหมูบาน จํานวน 18 หมูบาน
1.5.4 โทรศัพท
ปจจุบันทุกหมูบานใชโทรศัพทเคลื่อนที่เปนสวนใหญ
1.5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณีย ไดแก
- ที่ทําการไปรษณียเอกชน ตั้งอยู หมูที่ 4 ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประมาณ 2 กิโลเมตร
- ที่ทําการไปรษณียพาน ตั้งอยู ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย หางจากตําบลสันกลาง
ประมาณ 13 กิโลเมตร
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1.6 ระบบเศรษฐกิจ
1.6.1 การเกษตร
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง รอยละ 90 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไดแก ขาว ลําไย แกวมังกร ขาวโพด กระเทียม หอมแดง ขิง เห็ด ผักสวนครัว สัตวเลี้ยงที่ทํารายไดไดแก เลี้ยงปลานิล หมู
นอกจากฤดูทํานา ประชากรที่ไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง และทําอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนไดแก ไมกวาดดอกหญา ทอผา หนอไมอัด แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน กลวยฉาบ กลวยเชื่อม
ตําบลสันกลาง มีพื้นที่ในการทําการเกษตรทั้งหมด ประมาณ 25,596 ไร พื้นที่สวนใหญใชทํานาขาว ทําไร และ
ทําสวนผลไม ไดแก ลําไย แกวมังกร เปนตน
1.6.2 การประมง
ตําบลสันกลาง มีการประมง คือ เลี้ยงปลานิล
1.6.3 การปศุศัตว
ตําบลสันกลาง มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงสุกร เลี้ยงเปด ไก
1.6.4 การบริการ
- ปมน้ํามัน
- ถังบนดิน (แบบหลอด)
- กาซหุงตม
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
- รานเกมส

8
2
6
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

16.5 การทองเที่ยว
ตําบลสันกลางมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น หมูที่ 2
2. แหลงทองเที่ยวหนองถ้ํา หนองผา หมูที่ 3
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง หมูที่ 18
1.6.6 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรม จํานวน 2 แหง
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1.6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- สหกรณ อบต.สันกลาง
- กลุมผูเลี้ยงสัตว
- กลุมจักสานภูมิปญญาทองถิ่น
- กลุมไมกวาด
- กลุมเพาะเห็ด
1.6.8 แรงงาน
ประชาชนสวนใหญ ประมาณรอยละ 90 อยูในภาคเกษตรกรรม และอื่น ๆ เชน ภาคบริการคาขาย, รับจางทั่วไป
และภาคราชการ เปนตน
1.7 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม

ชาย

359
209
200
298
299
278
335
187
317
158
174
278
126
280
301
183
175
115
4,182

หญิง

365
202
201
318
331
322
361
235
333
173
209
250
123
271
204
217
178
93
4,386

ครัวเรือน

260
184
193
218
229
271
315
145
314
120
156
186
83
181
165
137
132
84
3,376

พื้นที่ (ไร)
4,291
2,340
2,249
3,493
3,493
3,408
3,925
2,357
3,722
1,853
2,194
3,027
1,416
3,146
2,291
2,267
2,103
1,120
48,695

7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง รอยละ ๙๐ ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ไดแก ขาว ลําไย แกวมังกร
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ทํานา
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม

จํานวนครัวเรือน
27
4
38
102
50
89
120
102
97
72
61
4
47
110
14
57
7
1
1,002

ทํานาปในเขตชลประทาน
จํานวน (ไร)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
328
600
33.75
600
410
600
1,534
600
562
600
698
600
1,265
600
1,485
600
984
600
776
600
1,205
600
19
600
829
600
1,386
600
96.25
600
573
600
75
600
6
600
12,265
600

ตนทุนเฉลีย่ (บาท/ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

จํานวนครัวเรือน
34
53
48
84
2
42
2
6
32
41
37
21
7
7
46
42
3
2
509

ทํานาปนอกเขตชลประทาน
จํานวน (ไร)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
346
456
323.50
456
357.50
456
765.50
456
16
456
236
456
23
456
76
456
171.50
456
358.75
456
621
456
246
456
76
456
42
456
463
456
367
456
17
456
20
456
4,525.75
456

ตนทุนเฉลี่ย (บาท/ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
สรุปรวม

หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม

จํานวนครัวเรือน

9
2
1
98
35
48
96
72
49
1
35
47
92
6
38
6
635

จํานวนครัวเรือน

3
23
48
2
1
6
8
11
3
4
2
12
26
2
2
153

ทํานาปรังในเขตชลประทาน
จํานวน (ไร)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
46
682
17
682
4
682
1,055
682
268.75
682
493
682
971
682
729
682
481
682
21
682
229
682
529
682
1,124
682
34.50
682
403
682
70
682
6,475.25
682

ตนทุนเฉลี่ย (บาท/ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

ทํานาปรังนอกเขตชลประทาน
จํานวน (ไร)
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร)
28
435
101.50
435
388.75
435
16
435
31
435
73
435
33.50
435
126
435
16.75
435
28
435
12.50
435
106
435
195.25
435
7
435
7
435
1,170.25
435

ตนทุนเฉลี่ย (บาท/ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

10

ทําสวน
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานเวียงสา
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน

32
38
19
22
5
5
6
3
64
40
17
19
3
28
23
5
10
16
355

จํานวน
ครัวเรือน

10
30
58
15
1
2
7
49
52
8
61
5
3
28
6
27
362

จํานวน
(ไร)
146.75
179
175
160
57
40
54
39
212
231
177
158
18
168
235
58
109
166
2,382.75

ลําไย
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822
822

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500
23,500

จํานวน
(ไร)
26
62.25
300
28
0.25
2
17
250
200
20
261
13.75
2.25
100
30
200
1,512.50

แกวมังกร
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300
5,300

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100
53,100

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200
106,200

หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานปาขา
บานสันผักฮี้
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานสันโคง
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานแมคาวหลวง
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานสันผักฮี้
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานแมคาวดวงดี
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานผาจอ
บานแมคาวดวงดี
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน
10
1
1
1
8
1
2
2
6
32
จํานวน
ครัวเรือน

1
1

จํานวน
ครัวเรือน

2
4
1
3
3
2
1
3
19

จํานวน
ครัวเรือน

1
1
2

จํานวน
(ไร)
26
1
2
1
15.75
1
5
5
30
86.75

ขิง
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
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ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

มะนาว
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
1,391
27,215
1,391
27,215

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
85,629
85,629

4
4.5
7
5
3
5
2
8
38.50

เงาะ
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
9,735
9,735
9,735
9,735
9,735
9,735
9,735
9,735
9,735

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
31,560
31,560
31,560
31,560
31,560
31,560
31,560
31,560
31,560

จํานวน
(ไร)
10
6
16

ลิ้นจี่
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
444
444
444

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
5,000
5,000
5,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
7,002
7,002
7,002

จํานวน
(ไร)

1
1

จํานวน
(ไร)

หมูบาน/ชุมชน
บานผาจอ
บานแมคาวดวงดี
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานผาจอ
บานแมคาวดวงดี
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานใหมพัฒนา
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

1
1
2

5
1
1
7

1
1

จํานวน
(ไร)

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
11,250
11,250
11,250

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
30,000
30,000
30,000

มะมวง
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
1,459
7,241
1,459
7,241
1,459
7,241
1,459
7,241

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
26,262
26,262
26,262
26,262

3
3

พริกไทย
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
511
130,000
511
130,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
171,185
171,185

5
79.50
51.75
16
15
149
24.50
8
81
95
55
579.75

ยางพารา
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000
237
5,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500

2
5
7

จํานวน
(ไร)
21
15
2
38
จํานวน
(ไร)

ทําไร
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน

1
6
6
2
1
10
4
1
3
3
4
41

สมโอ
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
2,000
2,000
2,000
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จํานวน
(ไร)

หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานใหมพัฒนา
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานสันผักฮี้
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานผาจอ
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน
22
3
2
19
18
50
25
139
จํานวน
ครัวเรือน
57
10
25
1
1
24
29
66
1
3
10
2
7
236
จํานวน
ครัวเรือน

2
2
1
2
7
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จํานวน
(ไร)
178
20
14
100
108
520
260
1,200

ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
676
2,000
676
2,000
676
2,000
676
2,000
676
2,000
676
2,000
676
2,000
676
2,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
5,230
5,230
5,230
5,230
5,230
5,230
5,230
5,230

จํานวน
(ไร)
854.25
100
200
4
2
48.75
100
935.50
3
4
100
6
100
2,457.50

สับปะรด
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000
3,966
10,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800
40,800

จํานวน
(ไร)
15
7
1
10
33

ออย
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
11,031
11,031
11,031
11,031
11,031

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
8,050
8,050
8,050
8,050
8,050

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

หมูบาน/ชุมชน
บานถ้ํา

จํานวน
ครัวเรือน

สรุปรวม

หมูบาน/ชุมชน
บานถ้ํา
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานใหมพัฒนา
บานสันโคง
บานเวียงสา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานถ้ํา
บานใหมพัฒนา
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานถ้ํา
บานปาขา
บานสันผักฮี้
บานหัวฝาย
บานผาจอ
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานปาขา
บานแมคาวดวงดี
สรุปรวม

1
1

จํานวน
ครัวเรือน

4
1
2
7
1
1
16

จํานวน
ครัวเรือน

1
2
3

จํานวน
ครัวเรือน

4
1
1
3
1
10

จํานวน
ครัวเรือน

1
3
4

จํานวน
(ไร)

กาแฟ
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
141
141
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ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
5,500
5,500

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
8,766
8,766

มันสําปะหลัง
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
3,356
2,000
3,356
2,000
3,356
2,000
3,356
2,000
3,356
2,000
3,356
2,000
3,356
2,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
6,450
6,450
6,450
6,450
6,450
6,450
6,450

8
48
56

ปาลม
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
994
994
994

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
1,500
1,500
1,500

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
6,000
6,000
6,000

จํานวน
(ไร)
9.75
2
3
6
1
21.75

กลวย
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881
1,881

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500

กระเทียม
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
887
5,000
887
5,000
887
5,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
26,600
26,600
26,600

1
1

จํานวน
(ไร)
32
8
18
44.50
3
5
110.50
จํานวน
(ไร)

จํานวน
(ไร)

2
3
5

หมูบาน/ชุมชน
บานปาขา
บานสันผักฮี้
สรุปรวม
หมูบาน/ชุมชน
บานหัวฝาย
สรุปรวม

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวน
ครัวเรือน

1
1
2

2
2

จํานวน
(ไร)

จํานวน
(ไร)

7.3 ขอมูลแหลงน้ําทางการเกษตร
ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่
หมูบาน/ชุมชน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา

เพียงพอ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
3
4

หอม
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)
1,553
1,553
1,553

ตนทุนเฉลี่ย
(บาท/ไร)
26,800
26,800
26,800

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
48,702
48,702
48,702

3
3

ฟกทอง
ผลผลิตเฉลี่ย
ตนทุนเฉลี่ย
(กก./ไร)
(บาท/ไร)
3,000
6,000
3,000
6,000

ราคาขายเฉลี่ย
(บาท/ไร)
30,000
30,000

ปริมาณน้ําฝน

ไมเพียงพอ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ประปาหมูบาน
มีน้ํากิน น้ําใช เพียงพอหรือไม
ชื่อหมูบาน
ไมมี เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ
ไมเพียงพอ
บานปาเหียง
1
1
1
บานแมคาวหลวง
1
1
1
บานถ้ํา
1
1
1
บานปาขา
1
1
1
บานปาตาก
1
1
1
บานแมคาวโตน
1
1
1
บานสันผักฮี้
1
1
1
บานทาทรายมูล
1
1
1
บานหัวฝาย
1
1
1
บานผาจอ
1
1
1
บานปาเปา
1
1
1
บานใหมพัฒนา
1
1
1
บานรองลึก
1
1
1
บานปาขาดอนชัย
1
1
1
บานแมคาวดวงดี
1
1
1
บานสันโคง
1
1
1
บานแมคาวโตนพัฒนา
1
1
1
บานเวียงสา
1
1
1
1.8 ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
1.81 การนับถือศาสนา
- รอยละ 99.99 ของจํานวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ
- รอยละ 0.01 ของจํานวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาอื่น ๆ
สถาบันและองคกรศาสนา
- วัด จํานวน 12 แหง คือ วัดพระธาตุน้ําตอง (เกตุแกวจุฬามณี) หมูที่ 2 , วัดหนองถ้ํา หมูที่ 3 , วัดศรีชุม
หมูที่ 6 , วัดเชียงหมั้น หมูที่ 7 , วัดทาทรายมูล หมูที่ 8 , วัดหัวฝาย หมูที่ 9 , วัดผาจอ หมูที่ 10 , วัดพื้นเมือง หมูที่ 11 ,
วัดบานใหมพัฒนา หมูที่ 12 , วัดเชียงยืน หมูที่ 14 , วัดดวงดี หมูที่ 15 , วัดสันโคง หมูที่ 16
- สํานักสงฆ จํานวน 2 แหง
- โบสถคริสต จํานวน แหง
- ฌาปนสถาน จํานวน 12 แหง
1.8.2 ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีแหเทียนพรรษา
- ประเพณีทอดกฐิน ผาปาสามัคคี
- ประเพณีลอยกระทง
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- ตักบาตรเปงพุทธ
- ตักบาตรขึ้นปใหม
- ตักบาตรเทโว
- ตานกวยสลาก
- ตานธรรมหลวง
- เลี้ยงผีขุนน้ํา
1.8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาทองถิ่น
- ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก วิธีการทําเครื่องจักสานสําหรับใช
ในครัวเรือน ไมกวาดดอกหญา ไมกวาดทางมะพราว และวิธีการจับปลาแบบธรรมชาติ
- ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ 99.99 พูดภาษาลานนา
1.9 ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ําธรรมชาติ
1. หวยตนผึ้ง อยูที่ หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา
2. หวยผาแดง ไหลผาน หมูที่ 3 และหมูที่ 10
3. บอน้ําพุเย็น อยูที่ หมูที่ 2
4. หนองถ้ํา หนองผา อยูที่ หมูที่ 3
5. หวยแมหนาด ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 18 หมูที่ 3 หมูที่ 10 หมูที่ 2 หมูที่ 15 หมูที่ 9 และ หมูที่ 14
6. หวยแมปอน ตนน้ําอยูที่ ตําบลปาหุง ไหลผาน หมูที่ 1 และ หมูที่ 11
7. ลําน้ําแมคาวโตน ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 8 หมูที่ 5 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
8. ลําน้ํารองขุน ไหลผานพื้นที่ หมูที่ 7 หมูที่ 4 หมูที่ 13 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
1. อางเก็บน้ําพุ ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น หมูที่ 2
2. คลองชลประทาน โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว ประกอบดวย คลองสายใหญซึ่งรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย อําเภอแมสรวย มากักเก็บน้ําที่ฝายโครงการชลประทานแมลาว ผานพื้นที่ตําบลธารทอง
ตําบลทรายขาว และผานพื้นที่ หมูที่ 9 และ หมูที่ 7 ตําบลสันกลาง คลองชลประทานซอย 4 กระจายน้ําไปยังพื้นที่
หมูที่ 9 หมูที่ 14 หมูที่ 4 หมูที่ 8 หมูที่ 5 หมูที่ 16 หมูที่ 6 และ หมูที่ 17
3. อางเก็บน้ําหวยผาแดง ตั้งอยูที่พื้นที่ หมูที่ 18
4. อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง ตั้งอยูพื้นที่ หมูที่ 12
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 82 โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติงบประมาณ 10,678,500.00 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาดานการศึกษา
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
รวม

โครงการ
18
32
1

งบประมาณ
3,290,000.00
2,468,750.00
100,000.00

2

70,000.00

18
11
82

4,000,000.00
749,75000
10,678,500.00

มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา รวม 79 โครงการ จํานวน 9,893,278.58 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ รวม 79 โครงการ จํานวน
9,893,278.58 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

1. การพัฒนาดานการศึกษา
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
รวม

17
30
1

การกอหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
2,811,171.58
17
2,400,000.00
30
32,320.00
1

การเบิกจาย
งบประมาณ
2,811,171.58
2,400,000.00
32,320.00

2

55,000.00

2

55,000.00

18
11
79

3,854,787.00
740,000.00
9,893,,278.58

18
11
79

3,854,787.00
740,000.00
9,893,,278.58
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องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 130 โครงการ งบประมาณ
ตามขอบัญญัติงบประมาณ 15,072,880.00 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
โครงการ
งบประมาณ
1. การพัฒนาดานการศึกษา
19
2,955,580.00
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
38
3,148,750.00
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและ
1
100,000.00
อุตสาหกรรม
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
85,000.00
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
27
5,070,000.00
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
42
3,713,550.00
รวม
130
15,072,880.00
มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา รวม 117 โครงการ จํานวน 12,380,825.31 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ รวม 117 โครงการ จํานวน
12,380,825.31 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้
การกอหนี้ผูกพัน/
การเบิกจาย
ยุทธศาสตร
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
1. การพัฒนาดานการศึกษา
17
2,719,829.00
17
2,719,829.00
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
32
2,471,167.00
32
2,471,167.00
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย
1
100,000.00
1
100,000.00
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2
44,800.00
2
44,800.00
และสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
26
3,844,224.56
26
3,844,224.56
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
39
3,200,804.75
39
3,200,804.75
รวม
117
12,380,825.31 117
12,380,825.31
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 132 โครงการ งบประมาณตาม
ขอบัญญัติงบประมาณ 16,029,750.00 บาท สามารถแยกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
โครงการ
งบประมาณ
1. การพัฒนาดานการศึกษา
14
2,907,000.00
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
37
3,235,750.00
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร
3
200,000.00
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4
155,000.00
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
23
5,218,000.00
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
51
4,314,000.00
รวม
132
16,029,750.00
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มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา รวม 96 โครงการ จํานวน 8,917,218.27 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ รวม 96 โครงการ จํานวน
8,917,218.27 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้
การกอหนี้ผูกพัน/
การเบิกจาย
ยุทธศาสตร
โครงการ
โครงการ
ลงนามในสัญญา
งบประมาณ
1. การพัฒนาดานการศึกษา
13
2,712,766.26
13
2,712,766.26
2. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
28
2,103,222.00
28
2,103,222.00
3. การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย
2
121,170.00
2
121,170.00
การเกษตรและอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3
115,000.00
3
115,000.00
และสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
6
1,192,141.03
6
1,192,141.03
6. การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
44
2,672,918.98
44
2,672,918.98
รวม
96
8,917,218.27
96
8,917,218.27
2.2 สรุปสถานการณการพัฒนา ปญหา และอุปสรรค ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2559
1. ดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลในปทผี่ า นมาไดมี
การพัฒนา และชวยแกปญหาความเดือดรอน และบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานสาธารณูปโภค ดานแหลงน้ําไดระดับหนึ่ง เนื่องจากมีขอจากัดดานงบประมาณ จึงไมสามารถแกไขปญหาดังกลาว
ใหหมดไปเพราะตองใชงบประมาณเปนจานวนมาก แตความตองการของประชาชนดานนี้จึงมีอีกจานวนมาก เชน
การกอสราง การปรับปรุง การซอมแซมถนนและอื่นๆ ภายในชุมชนหมูบ าน การขยายเขตไฟฟา ระบบประปา แหลงน้ํา
เพื่อการบริโภค อุปโภค และแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ตามแผนพัฒนา
ที่กําหนดไว จึงนําสภาพปญหาและความตองการที่เคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคมเสนอปญหาและ
ความตองการ บรรจุเขาไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพื่อแกไขในปตอไป
2. ดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลไดแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด แตกไ็ มสามารถแกไขปญหาทางดานนี้
ใหหมดไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรม ตองลดการผลิตลดคนงาน ทําใหคนวางงานเพิ่มมากขึ้น ไมมีรายไดเลี้ยงดูครอบครัว องคการบริหาร
สวนตําบลสันกลางจึงไดมีการสงเสริมอาชีพตาง ๆ ใหราษฎรมีรายไดเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว สนับสนุนให
ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองไดตอไปในอนาคต และผลกระทบ
ทางดานสังคมที่ผานมาจากการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบัน ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนไมดีเทาที่ควร
ขาดการปองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งสวัสดิการ และ
กิจกรรมนันทนาการที่ไมเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดมีการสงเสริมความรูและปองกันการระบาด
ของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงคสงเสริมหมูบานปลอดยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา สงเสริมให
เยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน สรางความเขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาสังคม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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3. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ปจจุบันปญหาดานการศึกษาเปนปญหาที่สําคัญที่จะตองเรงเสริมสราง
การเรียนรูใหแกประชาชน เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับ
ยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไมมีการสงเสริมการเรียนรูจะทําใหประชาชนตกเปนผูดอยโอกาสทางสังคม
มีทางเลือกในการดําเนินชีวิตนอยลง จึงจําเปนตองมีการสงเสริมการเรียนรูใน ทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เปนเอกลักษณของชุมชนใหคงอยูตลอดไป
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดเล็งเห็นปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางประหยัด
และขาดจิตสํานึกในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษตาง ๆ ซึ่งองคการบริหารสวน
ตําบลสันกลางไดดําเนินการปลูกปา สรางแนวกันไฟปา สรางฝายชะลอน้ํา ขุดลอกลําหวยตาง ๆ และการรณรงคหามมิให
มีการเผาปาเพื่อคงสภาพพื้นที่ปาใหอุดมสมบูรณ ซึ่งก็แกปญหาได ระดับหนึ่ง ในปจจุบันจะตองพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหสมดุลตอไป
5. ดานการเมือง การปกครอง และสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทอ งถิ่น
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามาบริหารจัดการและมีสว นรวมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคม
หมูบ า น มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตาง ๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็ว
และทันสมัย มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลการดาเนินงานใหประชาชนไดรับทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบไดและมีการสงเสริมการบริหารงานทองถิ่นโดยใชระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง และมุง เนน
ผลสัมฤทธิ์

สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
3.1.1 ยุทธศาสตรระดับชาติระยะยาว 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
วิสัยทัศน (Vision)
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป แบงออกเปน 6 ดาน ดังนี้
1) ดานความมั่นคง
2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4) ดานการสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมกันทางสังคม
5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.1.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
3.1.3 การดําเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2559)
1) การชวยเหลือปจจัยการผลิต การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร การสนับสนุนสหกรณชุมชน
การชวยเหลือโรงสี โรงอบ ศูนยแปรรูปชุมชน โครงการพี่จูงนอง (โดยภาคเอกชน) และการดําเนินการเกี่ยวกับ
Social Business
2) การบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาภัยแลง การขุดบอบาดาล การขุดลอกคูคลอง และการรองรับน้ําฝน
นอกพื้นที่เขื่อน
3) การจัดระเบียบการประมงใหครอบคลุมทั้งการประมงน้ําลึก การประมงน้าํ ตื้น การประมงทะเลชายฝง
การประมงทะเลนอกชายฝง การประมงน้ําจืด
4) การคืนพื้นที่ปา และจัดหาที่ดินใหแกผูไมมีที่ทํากิน
5) การจัดใหมีรานขายสินคาราคาถูกในทุกพื้นที่
6) การจัดหาพื้นที่เพื่อทําการคา
7) การชวยเหลือ SMEs
8) การแกไขปญหาหนี้ภาคครัวเรือน และ Nano – Finance
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9) การแกไขปญหาดานการศึกษา ทั้งในเรื่องของคุณภาพการสอนของครู หนี้สินครู คุณภาพของนักเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอน ระบบการประเมินการเรียนการสอน
10) การดูแลประชาชนเรื่องที่อยูอาศัย
11) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
3.1.4 นโยบาย Thailand 4.0
การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เปนประเทศผูผลิตที่มีประสิทธิภาพใหกลายเปนประเทศผูผลิตที่
1) มีความสรางสรรค
2) มีนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคําเพิ่มไดสูง
3) มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพนาเชื่อถือ
4) มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
5) สามารถชวยลดความเหลื่อมลาในดานรายไดของประชากร
3.1.5 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย-พะเยา-แพร-นาน) พ.ศ.2561-2564
วิสัยทัศน (Vision)
“ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชนรวมใจ อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ”
พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การคาการลงทุน การทองเที่ยว และโลจิสติกสเชื่อมโยงสูสากล ใหมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น
2) สงเสริมพัฒนาการและสรางความเขมแข็งใหภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลคา
3) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรม อารยธรรมแหงลานนาตะวันออก ดํารงไวซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณและเปนอัตลักษณและสุขภาพ
4) อนุรักษ พัฒนา และสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณ
ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด (Strategic Issues) แบงออกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) พัฒนาสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุน และโลจิสติกสเชื่อมโยงกับตางประเทศ
2) การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
3) พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ดานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ เพื่อเปนการ
สรางรายไดสูชุมชนอยางยั่งยืน
4) ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว
3.1.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2561 – 2564
วิสัยทัศน (Vision)
“เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเทีย่ ว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็น
เปนสุข”
พันธกิจ (Mission)
1) สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจการคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสราง
รายไดใหประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปจจัยพื้นฐานการผลิตไดแก การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การบริหารจัดการ
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2) จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของลานนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4) เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ปกติและชายแดน ปูองกันและปราบปรามปญหา
ยาเสพติด และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
5) สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เปาประสงค (Goal)
1) เพื่อสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน
บริการโลจิสติกส การเกษตร การทองเที่ยว และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS
2) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยการนอมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง
หลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมที่มีคุณภาพ
3) เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพื่อใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมที่ดีและ
มีคุณภาพ
4) เพื่อสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด
กลุมอาเซียน+6 และ GMS
2) การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3) การดารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน
6) การรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน (Vision)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ศูนยรวมเศรษฐกิจการคา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
มีความสุข”
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเชียงราย แบงออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS
2) การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
3) การพัฒนาดานการศึกษาและการสาธารณสุข
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณและยั่งยืน
6) การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
3.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (พ.ศ.2559 – 2563)
3.2.1 วิสัยทัศน (Vision)
“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง”
3.2.2 พันธกิจ (Mission)
1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน
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2) สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
5) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
6) การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐ
สูทองถิ่น
8) สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง
9) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
3.2.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1) ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ
ความตองการของประชาชน
2) สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
3) จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาติ
4) ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
5) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
6) สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเอง
อยางมีประสิทธิภาพ
7) ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาที่เพื่อรองรับการกระจายอํานาจรัฐ
สูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ
8) เพิ่มขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
9) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร
3.2.4 ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563) ไว
6 ยุทธศาสตรดังนี้
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา มีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้
1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น ตลอดจนใหความสําคัญกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
1.4 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอนภาษาตางประเทศ และความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง
ภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา

28

1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางเปนสุข
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต มีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้
2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
2.4 สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุน
ใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม
การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ
2.5 สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
2.6 สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่
พักผอนหยอนใจ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน
2.8 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และการเกษตร มีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ และสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
ตามศักยภาพของพื้นที่
3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ
สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยาง
เปนระบบ เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม
3.5 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย
ปุยชีวภาพ และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
3.6 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทาง
ในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีกลยุทธการพัฒนา
ดังนี้
4.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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4.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปา
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน มีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้
5.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลอง
กับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
5.3 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ําเพียงพอ
ตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร มีกลยุทธการพัฒนา ดังนี้
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ
ของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและ
ประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชน
และการใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา
ระบบจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการบูรณการรวมกัน
6.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน
3.3 การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
การวิเคราะหเพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ในปปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคต เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
1) พื้นที่อุดมสมบูรณเปนแหลงเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และการประมง
2) มีแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในเขตองคการบริหารสวนตําบล
3) มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันเปนเอกลักษณของทองถิ่น
4) มีเอกลักษณลานนาดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
5) ประชาชน ชุมชน ใหความรวมมือ การสนับสนุน ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบล

6) เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย มีน้ําสําหรับการเกษตรตลอดป
7) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
8) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
9) การใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
จุดออน (Weaknesses : W)
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
7) มีฟารมปศุสัตวจํานวนมากแตขาดการจัดการอยางถูกวิธี ทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและ
มลพิษทางกลิ่น สงผลตอสุขภาพของประชาชน
8) ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
9) งบประมาณมีจํานวนจํากัด มีรายไดที่ไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา
10) เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา
โอกาส (Opportunity - O)
1) รัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่น ทั้งดานเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก
องคการบริหารสวนตําบล
3) รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาความยากจน
4) รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
5) รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
6) การแกปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
7) การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
อุปสรรค (Treat : T)
1) กฎระเบียบบางฉบับ ยังไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที
2) สถานการณทางเศรษฐกิจ เชน ราคาน้ํามัน ดอกเบี้ยเงินกูฯ สงผลตอคาใชจายในชีวิตประจําวัน
ของประชาชน
3) งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ทําใหการดําเนินการโครงการที่ตองใชงบประมาณสูงไมสามารถ
ดําเนินการได
4) ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทําใหประชาชนในทองถิ่นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
5) หวงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน
6) คาครองชีพสูง
7) ภาวะวิกฤตการณราคาสินคาแพง
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8) ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน
9) เหตุการณบานเมืองและสถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน
10) สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลตอภาคเกษตรกรรมมาก
3.3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1) การพัฒนาดานการศึกษาไดใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา เนนการพัฒนาเด็ก เพื่อเปนรากฐานในอนาคต
สงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และ
การแตงกายลานนา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย เชน ประเพณีสงกรานต (รดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุ) ประเพณีวันเขาพรรษา สนับสนุนประเพณีสําคัญทางศาสนา และรวมสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน วันพอ
วันแม วันปยมหาราช มีการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในตําบล ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับอําเภอและจังหวัด รวมทั้งใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส รณรงคประชาสัมพันธการแพรระบา และปองกันโรคติดตอ ใหการสนับสนุนการฉีดน้ํายาพน
หมอกควันเพื่อปองกันยุงลาย (โรคไขเลือดออก) เปนตน
3) การพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ไดมีการสงเสริมอาชีพ
ตาง ๆ ใหกับราษฎรมีรายไดเสริม เพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว สนับสนุนใหประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งพึ่งตนเองได มีการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริม
อาชีพแกกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล
4) การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีการบูรณาการรวมกับหนวยงานราชการตาง ๆ
เพื่อดําเนินการปลูกปา สรางแนวกันไฟปา สรางฝายชะลอน้ํา ขุดลอกลําหวยตาง ๆ และการรณรงคหามมิใหมีการเผาปา
เพื่อคงสภาพพืน้ ที่ปาใหอุดมสมบูรณ โดยไดพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสมดุลพรอมทั้งมีการประชาสัมพันธ สงเสริม
ความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
5) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไดมีการกอสราง การสํารวจ การปรับปรุงเสนทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค
เชน กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก กอสรางระบบกรองน้ําประปาภูเขา
การขยายเขตไฟฟา การติดตั้งไฟฟาสาธารณะภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง สํารวจการพัฒนา
แหลงน้ําภายในตําบลเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร มีการขุดลอกแหลงน้ําตาง ๆ เพื่อเพิ่มแหลงน้ําตนทุน
และประโยชนในการเกษตรไดอยางเพียงพอ
6) การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีการประชาสัมพันธเผยแพร
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่องและหลากหลาย
ชองทาง เชน เว็ปไซตประจําขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จัดทําวารสารประชาสัมพันธประจําทุกเดือน
จัดทํารายงานผลการดาเนินงานประจําป การจัดอบรมใหความรูบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่
มีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งแตงตั้งประชาคมหมูบานเขารวมในการจัดซื้อจัดจาง
และการจัดซื้อครุภัณฑตาง ๆ เพื่อเปนเครื่องมือในการบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกตามหลักธรรมาภิบาล และ
การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบตั ิ
4.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา
ที่

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

1

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
ดานการศึกษา

- ดานบริหารงานทั่วไป
- ดานบริการชุมชนและ
สังคม

2

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต

- ดานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานงบกลาง
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานการเกษตร

3

4

5

6

รวม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว
เศรษฐกิจ และ
การเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

- ดานบริการชุมชนและ
สังคม

- ดานงบกลาง
- ดานบริการชุมชนและ
สังคม
- ดานการเศรษฐกิจ
- ดานบริหารงานทั่วไป
- ดานบริการชุมชนและ
สังคม
- ดานการเศรษฐกิจ
- ดานบริหารงานทั่วไป
- ดานบริการชุมชนและ
สังคม

ยุทธศาสตรที่ 6 - ดานบริหารงานทั่วไป
การพัฒนาดาน - ดานบริการชุมชนและ
การเมืองการบริหาร สังคม
6

4

- แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
8

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองการศึกษาฯ
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองการศึกษาฯ

- สํานักงานปลัด อบต.
- กองการศึกษาฯ
- สํานักงานปลัด อบต.

- สํานักงานปลัด อบต.
- สํานักงานปลัด อบต.

- กองการศึกษาฯ
-

- กองการศึกษาฯ
- สํานักงานปลัด อบต.
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.

- สํานักงานปลัด อบต.
- กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ
- กองการศึกษาฯ

- กองการศึกษาฯ

- สํานักงานปลัด อบต.

- สํานักงานปลัด อบต.
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.

- กองคลัง

หนวยงานสนับสนุน

-

- สํานักงานปลัด อบต.

- กองชาง
- กองการศึกษาฯ
-

- สํานักงานปลัด อบต.

- กองการศึกษาฯ

- กองการศึกษาฯ
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองชาง
- กองชาง

- สํานักงานปลัด อบต.
- สํานักงานปลัด อบต.
- กองชาง
- กองชาง
-

- สํานักงานปลัด อบต.
- กองการศึกษาฯ
- กองชาง
- สํานักงานปลัด อบต.

- สํานักงานปลัด อบต.
- สํานักงานปลัด อบต.
-
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สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เปนแบบที่
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน
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(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ

รวมคะแนน

คะแนน
20
15
65
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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4. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ
ขอมูลพืน้ ฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ตอ)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ

20
(3)

(2) ขอมูลเกีย่ วกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ

(2)

(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ

(2)

(4) ขอมูลเกี่ยวระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา
การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุสัตว
การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

(2)

(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ

(2)

(7) ขอมูลเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและการจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.

(2)

(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ
รวมตรวจสอบ รวมประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

(3)

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

15
(2)

ประเด็นการพิจารณา

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ
(ตอ)

รายละเอียดหลักเกณฑ

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

186
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(1)

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่น เปนตน

(2)

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและ ความเปนอยูทวั่ ไป เปนตน

(2)

(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมศิ าสตร
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผี ลตอสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา

(2)

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis
ที่อาจสงผล ตอการดําเนินงาน ไดแก S – Strength (จุดแข็ง)
W – Weakness (จุดออน) O – Opportunity (โอกาส) และ T – Threat
(อุปสรรค)

(2)

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา
แนวทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหา

(2)

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เชน สรุปสถานการณ
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ

(1)

(9) ผลที่ไดรบั จากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 เชน
ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน
ที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560

(1)

3. ยุทธศาสตร
3.1 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

65
(10)

3.2 ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

(10)
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ประเด็นการพิจารณา

3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0

(10)

3.4 วิสัยทัศน

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น

(5)

3.5 กลยุทธ

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสยั ทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวสิ ัยทัศนนั้น

3.6 เปาประสงคของแตละ
ประเด็นกลยุทธ

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(Positioning)

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผ ลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(5)

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานทีเ่ กิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว

(5)

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

(5)

3.10 ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการที่เปนชุด
กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพื่อนําไปสูการ
จัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตอง
และครบถวน

(5)

รวมคะแนน

100

(5)
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5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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6. แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได

1. การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลีย่ นที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

10

2. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไม จํานวนทีด่ ําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative)

10

3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวา ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริ าชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบตั ริ าชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)

10

ประเด็น
การ
พิจารณา

5. โครงการ
พัฒนา
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลอง
โครงการ
5.3
เปาหมาย
ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นําไปสูการ
ตั้ง
งบประมาณ
ไดถูกตอง
5.4
โครงการมี
ความ
สอดคลอง
กับแผน
ยุทธศาสตร
20 ป
5.5
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความ
สอดคลอง
กับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แหงชาติ
5.6
โครงการมี
ความ
สอดคลอง
กับ

รายละเอียดหลักเกณฑ
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ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุต
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไ
อนาคต

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักกา
และเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุม เปาหมายคืออะไร มีผล
อยางไร กลุม เปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริม่ ตนในชวงเวลาใดและจ
เมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุม เปาหมายมีหลายกลุม
ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใคร
กลุมเปาหมายรอง

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลแล
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป
ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยั ทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลั
นําไปสูปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและ
ปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมภิ าคและค
เปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value – Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลือ่ นดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินค
ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการ
และพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

Thailand
4.0

ประเด็นการพิจารณา

5. โครงการพัฒนา (ตอ)
5.7 โครงการสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

5.8 โครงการแกไขปญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
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รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนนเต็ม

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได
กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลือ่ นการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ได
กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน

(5)

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือ
รวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปนโครงการที่ประชาชนตองการ
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เปน
ทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)

(5)

5.9 งบประมาณ มีความ
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ ในการจัดทํา
สอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิต โครงการ ไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
โครงการ)
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุตธิ รรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ ถูกตองตามหลัก
วิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไม
ต่ํากวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ

(5)

5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) มีการกําหนดดัชนีชีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได
และสอดคลองกับวัตถุประสงค (Measurable) ใชบอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ
และผลที่คาดวาจะไดรับ
(Efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(5)

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวา
วัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิ ด (4) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผล
ตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน

100
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการวาบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร
3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)
(5) แบบวัดแระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory method)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบประเมินตนเอง (Self- Assessment Model)
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) – (10)
หรือเปนแบบผสมก็ได
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time)
เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎีทางวิชาการจัดการชี้วา องคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะพัฒนา
เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ (PEST)
ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
1.) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)
2.) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3.) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
4.) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหม (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องคการ
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยูรอด

วิทยาการ
(Technology)
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตาง ๆ 4 ประการ ดังที่ไดกลาวมาแลว เพื่อให
องคกรพัฒนา เติบโต และอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองวิเคราะหตาม
สิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก
การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถิ่น การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกออกไดเปนหลายประเภท เชน
การเมืองของ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล หรือ องคการบริหารสวนตําบล หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับ
หมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบานนั้น ๆ เปนตน
ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณของ

พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน
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ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถายทอด
ออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือการรวม
อํานาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูที่จะ
ปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลจึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อ
บริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเขากับสภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถิ่นดวยกันเองนั้น ทุกฝายที่เกี่ยวของจะตองเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น ทุกฝายควร
ตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับองคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและ
จะตองมีผลกระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริง
ในทองถิ่นใหเขากับระเบียบของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของคนในทองถิ่นก็ตองเปนหนาที่ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมายใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและ
บริบทแวดลอมของทองถิ่นนั้น ๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง
2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนเหตุของ
ปญหาอื่น ๆ ที่กระทบตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก
ปญหาประชาชนเรียกรอง ในสิ่งที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการ
ผาหมกันหนาวฟรี และของอื่น ๆ จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดินที่พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร
อีกปญหาหนึ่งของประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอนหรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชา
นิยมไปโดยปริยาย ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการ
พึ่งพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน
ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตนเปนที่พึ่ง
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหความ
สนใจที่จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละ
พื้นที่ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน บางพื้นที่อาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่
อาจเปนสังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพื้นที่เปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เปนสังคมทุติยภูมิ
(ชุมชนในเมือง) บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนอยางดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความรวมมือ บางพื้นที่อาจเปนสังคมที่ประกอบดวยชนเผาตาง ๆ มากมาย เปนตน

สภาพสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสินกําหนดนโยบาย
ไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิด
ความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลจึงจําเปน
195
ที่จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคม
ทองถิ่นยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม และคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมี
คนที่ชอบสิ่งที่เหมือน ๆ กันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเปนดวย ตอตานและไมตอตาน อยูคู
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแตวาจะสามรถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้นไดอยางไร
4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหม ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม
อยูเปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตาง ๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน
ประกอบกับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตาง ๆ ผานชองทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส เปนตน หากพนักงานทองถิ่นใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯ ทาง
อินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสู
ขอเสนอแนะ เปนตน)
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ
การพัฒนาตาง ๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบล
AEC หรือ Asean Economics Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ
โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลาย ๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตาง ๆ กับ
คูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไม
ลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)
Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่
จะให AEC เปนไปคือ
1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
3. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
4. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
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3.3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (พ.ศ.2561 – 2564)
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป
(พ.ศ.2560 –
2579)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560
– 2564)

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2
(พ.ศ.2561
– 2564)

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด
เชียงราย
(พ.ศ.2561 –
2564)

ยุทธศาสตรที่ 1
ดานความมั่นคง

1. การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 2
ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

2. การ
สราง
ความเปน
ธรรมลด
ความ
เหลื่อมล้ํา
ในสังคม
ในการ
แขงขัน

3. การ
สราง
ความ
เขมแข็ง
ทาง
เศรษฐกิจ
และ
แขงขันได
อยาง

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาสภาพแวดลอมใน
การ พัฒนาการคา การ
ลงทุน และโลจิสติกสเชื่อม
กับตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแขงขันดาน
การคาการลงทุน
และบริการโลจิ
สติกส เชื่อมโยง
กลุมจังหวัด กลุม
อาเซียน+6 และ
GMS

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน

4. การ
เติบโตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
เพื่อการ
พัฒนา
อยางยั่งยืน

5. การ
เสริมสราง
ความ
มั่นคง
แหงชาติ
เพื่อการ
พัฒนา
ประเทศสู
ความ
มั่นคงและ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2
การสรางความเขมแข็งและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพือ่
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัย
ที่มีศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพ
มาตรฐานสากล
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3
การดํารงฐาน
วัฒนธรรมลานนา
เพื่อเพิ่มมูลคา
การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเชิง
นิเวศ และเชิง
สุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
การสรางโอกาส
ความเสมอภาค
และเทาเทียมกัน
ทางสังคม

6. การ
บริหาร
จัดการใน
ภาครัฐ
การปองกัน
การทุจริย
ประพฤติมิ
ชอบและ
ธรรมาภิ
บาลใน
สังคมไทย

ยุทธศาสตรที่ 5
ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

7. การ
พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน
และ
ระบบโลจิ
สติกส

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม และสุขภาพ
เพื่อเปนการสรางรายไดสู
ชุมชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และคุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข

8. การ
พัฒนา
วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี
วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 6
การปรับสมดุล
และ พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

9. การ
พัฒนา
ภาคเมือง
และ
พื้นที่
เศรษฐกิจ

10.
ความ
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ
เพื่อการ
พัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 4
ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานโดย
การมีสวนรวมของชุมชนสูการ
เปนกลุมจังหวัดสีเขียว

ยุทธศาสตรที่ ๕
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 6
การรักษาความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
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โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (พ.ศ.2561 – 2564) (ตอ)
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของจังหวัด
เชียงราย
(พ.ศ.2561 –
2564)

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริม
การผลิตสินคา
เกษตรคุณภาพ
มาตรฐานสากล
และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3
การดํารง
ฐานวัฒนธรรม
ลานนา
เพื่อเพิ่มมูลคา
การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
เชิงนิเวศ และ
เชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
และ
คุณภาพชีวิต
เพื่อใหประชาชน
อยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ ๕
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
ใหดํารง
ความสมบูรณ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 6
การรักษา
ความ มั่นคง
และ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
เชียงราย
(พ.ศ.2561 –
2564)

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และ
ระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยง
กลุมจังหวัด
กลุมอาเซียน+6
และ GMS

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
และ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
ดานการศึกษา
และ
การสาธารณสุข

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการปองกัน
บรรเทา
สาธารณภัย

ยุทธศาสตรที่ ๕
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ใหสมบูรณ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อบต.
สันกลาง
(พ.ศ.2559 –
2563)

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
ดานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว
เศรษฐกิจ และ
การเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม

1.ศิลปะ จารีต
ประเพณีภมู ิปญญา
ทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิน่ ไดรับ
การบํารุงรักษา
2.ประชาชนที่มี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง โรคติดตอ

1.แหลง
ทองเที่ยวมีภูมิ
ทัศนที่สวยงาม
นาอยู
2.ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได

เปาประสงค

การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน
และบริการ
โลจิสติกส เชือ่ มโยง
กลุมจังหวัด
กลุมอาเซียน+6
และ GMS

1.ประชาชนไดรับ
การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ทุกดาน และเพิม่ ชอง
ทางการรับรูขอมูล
ขาวสารความรูใหทัน
ตอสถานการณโลก
โลกาภิวัตนที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา

2.ประชาชนไดรับ
การสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมตามหลัก
ศาสนา

ลดลง

1.มีการอนุรักษ
ฟนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.มีการกําจัด
ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ
น้ําเสีย ไดอยาง
ถูกวิธีและมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.จัดใหมีการ
กอสราง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทาง
ระบายน้าํ การ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และจัดการดาน
การจราจร

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนา
ดานการเมือง
การบริหาร

1.ราษฎรมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อตอการสรางชุมชน
เขมแข็ง
2.การบริหารงานองคการ
บริหารสวนตําบลมีการ
บริหารจัดการที่ดี
3.ราษฎรมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อตอการสรางชุมชน
เขมแข็งสงเสริมดานการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ

โครงสรางความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง (พ.ศ.2561 – 2564) (ตอ)

เปาประสงค

กลยุทธ

1.ประชาชนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพทุกดาน และเพิ่มชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสารความรู
ใหทันตอสถานการณโลกโลกาภิวัตน
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.ประชาชนไดรับการสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมตามหลักศาสนา

แนวทางการพัฒนาที1่ .1
สงเสริมสนับสนุน การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหมีคุณภาพและ
ตามเกณฑมาตรฐาน

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.1
สงเสริมและ
สนับสนุนงานดาน
สวัสดิการสังคม
การสังคม
สงเคราะห การ
คุณภาพชีวิตเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและ
ผูดอยโอกาส

1.ศิลปะ จารีตประเพณีภมู ิ
ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิน่ ไดรับการ
บํารุงรักษา
2.ประชาชนที่มีสขุ ภาพ
รางกายแข็งแรง โรคติดตอ

1.แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศนที่สวยงาม นาอยู
2.ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได

ลดลง

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2
สงเสริมสนับสนุน
การศึกษาเรียนรูตามความ
สนใจและความจําเปนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2
สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
งานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด งานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย การรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
งานดานการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน
การใหความสําคัญกับระบบ
เดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และ ภัยพิบัติในทองถิน่

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 สงเสริม
และพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในทองถิน่ ตลอดจนให
ความสําคัญกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคณ
ุ ภาพใน
ทุก ๆ ดาน เพือ่ รองรับเขาสู
ประชาคมอาเซียน

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.3
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาการเรียนรู
อนุรักษและเผยแพร
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี สังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น
และคานิยมลานนา
ของตําบลสันกลาง

1.มีการอนุรักษฟนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.มีการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ น้ําเสีย ไดอยาง
ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.4
พัฒนาองคความรูบุคลากร
ทางการศึกษา ผูสอนภาษา
ตางประเทศ และความรู
เกี่ยวกับประเทศเพือ่ นบาน
พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

แนวทางการพัฒนาที่ 2.4
สงเสริม สนับสนุนการ
สรางงาน สรางอาชีพ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน สนับสนุนให
ประชาชนนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนวิถีชวี ิต เพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัว
ชุมชน และสังคม
การบริหารจัดการกลุม
ดวยวิธีสหกรณ

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.5
สงเสริม
สนับสนุน
การทะนุบํารุง
ศาสนา และ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1.จัดใหมีการกอสราง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางระบายน้าํ
การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
จัดการดานการจราจร

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5
สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
รวมกับสถาบันทางศาสนา
รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่
คํานึงถึงภูมิปญ
 ญาทองถิน่
วัฒนธรรมทางดานภาษา และ
การแตงกายลานนา

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.6
สงเสริมสนับสนุน
ดานการกีฬาและ
นันทนาการการสราง
สวนสาธารณะ
สวนสุขภาพ
และสถานที่
พักผอนหยอนใจ

1.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
2.การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมีการ
บริหารจัดการที่ดี
3.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมดานการรักษาความมัน่ คงของรัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 1.6
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน สือ่ สรางสรรค
สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรู
อยางกวางขวางและทัว่ ถึง และ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.7
สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการ
สาธารณสุข
การอนามัย
ครอบครัว
การรักษาพยาบาล
การแพทยทางเลือก
ใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.8
สงเสริม
สนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ
อนามัยและ
ชวยเหลือผูปวย
ในชุมชน

แนวทางการ
พัฒนาที่ 2.9
สงเสริมและ
สนับสนุนการ
ปองกัน การฟนฟู
ควบคุมโรคติดตอ
ใหมีคุณภาพ
ครอบคลุมโดย
การมีสวนรวม
ทุกภาคีเครือขาย
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1.ประชาชนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพทุกดาน และเพิ่มชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสารความรู
ใหทันตอสถานการณโลกโลกาภิวัตน
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.ประชาชนไดรับการสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมตามหลักศาสนา

แนวทางการ
พัฒนาที่ 3.1
สงเสริมสนับสนุน
การทองเที่ยวเชิง
อนุรักษธรรมชาติ
เชิงเกษตร
สิ่งแวดลอม
วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถิ่น

1.ศิลปะ จารีตประเพณีภมู ิ
ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิน่ ไดรับการ
บํารุงรักษา
2.ประชาชนที่มีสขุ ภาพ
รางกายแข็งแรง โรคติดตอ

ลดลง

แนวทางการ
พัฒนาที่ 3.2
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหเปน
ระบบและมีคณ
ุ ภาพ
และสรางเครือขาย
การทองเที่ยว
ในชุมชนตาม
ศักยภาพของพืน้ ที่

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1
สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบ
การกําจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจร

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1
สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ
ใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของประชาชน

1.แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศนที่สวยงาม
นาอยู
2.ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได

แนวทางการพัฒนาที่ 3.3
สงเสริมและสนับสนุนให
เกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
สัตวเศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึง
และถูกหลักวิธี ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
ดูแลรักษาและฟน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
ที่ 3.4
การพัฒนาแหลงน้ํา
ระบบบริหารจัดการน้ํา
และสรางเครือขาย
ในการบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบ
เพื่อการเกษตร
ที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3
สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวม
ในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
สนับสนุนการปรับปรุงและ
กอสรางถนน ทางระบายน้ํา
สะพาน และโครงสรางพืน้ ฐาน
ที่จําเปน

1.มีการอนุรักษฟนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.มีการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ น้ําเสีย ไดอยาง
ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.5
สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาความรูทางวิชาการ
วัสดุ อุปกรณในการผลิต
ปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ
และยาปราบศัตรูพืช
จากสมุนไพร เพื่อใชใน
การเกษตรและ
การแตงกายลานนา

1.จัดใหมีการกอสราง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางระบายน้าํ
การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
จัดการดานการจราจร

1.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
2.การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมีการ
บริหารจัดการที่ดี
3.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมดานการรักษาความมัน่ คงของรัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.6
สงเสริมการรวมกลุม เกษตรกรและ
ความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจน
การเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam)
เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริม
ความสมบูรณของปา

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3
สงเสริมการพัฒนา และดูแล
รักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลง
น้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมนี ้ํา
เพียงพอตอการเกษตรและการ
อุปโภค บริโภค
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เปาประสงค

กลยุทธ

1.ประชาชนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพทุกดาน และเพิ่มชอง
ทางการรับรูขอมูลขาวสารความรู
ใหทันตอสถานการณโลกโลกาภิวัตน
ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
2.ประชาชนไดรับการสงเสริมปลูกฝง
คุณธรรมตามหลักศาสนา

แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.1
สงเสริม
ประชาธิปไตย
ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และ
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาทองถิน่

1.ศิลปะ จารีตประเพณีภมู ิ
ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิน่ ไดรับการ
บํารุงรักษา
2.ประชาชนที่มีสขุ ภาพ
รางกายแข็งแรง โรคติดตอ

1.แหลงทองเที่ยว
มีภูมิทัศนที่สวยงาม
นาอยู
2.ประชาชนมีอาชีพ
มีรายได

ลดลง

แนวทางการ
พัฒนาที่ 6.2
เสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท
บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง
ยุติธรรมและการ
ยอมรับของ
ทุกภาคสวน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.3
พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ในดานการคลัง วิธกี ารงบประมาณ การบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสว นรวม
ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน่ ทั้งนีเ้ พื่อการแกไขปญหาของ
ประชาชนและการใหการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ

1.มีการอนุรักษฟนฟู รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.มีการกําจัดขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ น้ําเสีย ไดอยาง
ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา
ที่ 6.4
พัฒนา ปรับปรุง
เครื่องมือ เครือ่ งใช
อาคาร สถานที่ และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการ
พัฒนาระบบจัดหารายได
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

1.จัดใหมีการกอสราง
บํารุงรักษาถนน
สะพาน ทางระบายน้าํ
การสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
จัดการดานการจราจร

แนวทางการพัฒนาที่ 6.5
พัฒนา สนับสนุน
ตลอดจนการบริหาร
จัดการภารกิจถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

1.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
2.การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลมีการ
บริหารจัดการที่ดี
3.ราษฎรมีสว นรวมในการพัฒนาทองถิ่นสราง
กระบวนการกิจกรรมที่เอือ้ ตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
สงเสริมดานการรักษาความมัน่ คงของรัฐ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.6
เสริมสรางระบบดานการประสาน
เครือขายในการพัฒนาทองถิน่ ให
เขมแข็ง เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการบูรณการ
รวมกัน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.7
สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตภายใน
ตําบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน

36

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง”

1.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสราง
พื้นฐานใหได
มาตรฐานและ
เพียงพอตอความ
ตองการของ
ประชาชน

3.อนุรกั ษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
และบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ

4.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
ตลอดจนความ
มั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน

1.ประชาชนไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพทุกดาน และเพิ่ม
ชองทางการรับรูข อมูลขาวสาร
ความรูใหทนั ตอสถานการณ
โลกโลกาภิวัตนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

1.ศิลปะ จารีตประเพณีภมู ิ
ปญญาทองถิน่ และวัฒนธรรม
อันดีงามของทองถิน่ ไดรับการ
บํารุงรักษา
2.ประชาชนที่มีสขุ ภาพ
รางกายแข็งแรง โรคติดตอ

1.แหลงทองเที่ยวมีภูมิทัศน
ที่สวยงาม นาอยู
2.ประชาชนมีอาชีพ มี
รายได

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
ดานการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว เศรษฐกิจ
และการเกษตร

2.ประชาชนไดรับการ
สงเสริมปลูกฝงคุณธรรม
ตามหลักศาสนา

ยุทธศาสตร

2.สงเสริม ฟนฟู
และอนุรกั ษ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

ลดลง

5.สงเสริมและ
สนับสนุนการมี
สวนรวมและความ
รวมมือตางๆ ตาม
แนวทางการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

6.การพัฒนา
ศักยภาพของคน
ในชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง

1.มีการอนุรักษฟนฟู
รักษาทรัพยากรธรรม ชาติ
และสิ่งแวดลอม
2.มีการกําจัด ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล และ น้ําเสีย ได
อยางถูกวิธแี ละมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

7.ปรับปรุงระบบ
การบริหาร
การเงินการคลังให
สอดรับกับอํานาจ
หนาที่เพือ่ รองรับ
การกระจาย
อํานาจรัฐ
สูทองถิ่น

1.จัดใหมีการกอสราง
บํารุงรักษาถนน สะพาน
ทางระบายน้าํ การ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และจัดการ
ดานการจราจร

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน

8.สงเสริมและ
พัฒนากลุม อาชีพ
ใหมีความเขมแข็ง
และมีศกั ยภาพใน
การบริหารจัดการ
ตนเอง

9.พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
บริการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

1.ราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นสรางกระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อตอการสรางชุมชนเขมแข็ง
2.การบริหารงานองคการบริหารสวน
ตําบลมีการบริหารจัดการที่ดี
3.ราษฎรมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นสรางกระบวนการกิจกรรมที่
เอื้อตอการสรางชุมชนเขมแข็งสงเสริม
ดานการรักษาความมั่นคงของรัฐ

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร

37

แบบ ยท.02

วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

“สันกลางวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพอเพียง”
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
ดานการศึกษา
1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
เรียนรูต ามความสนใจและความ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในทองถิ่น ตลอดจน
ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน เพือ่
รองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
1.4 พัฒนาองคความรูบุคลากร
ทางการศึกษา ผูสอนภาษา
ตางประเทศ และความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน พรอมไดรับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้ง
สงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปญญาทองถิน่ วัฒนธรรมทางดาน
ภาษา และการแตงกายลานนา
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สือ่
สรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพือ่
เปดโอกาสการเรียนรูอ ยาง
กวางขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางเปนสุข

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยว เศรษฐกิจ
และการเกษตร

2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูด อยโอกาส
2.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัย
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ ภัยพิบัติในทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรกั ษ
และเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
2.4 สงเสริม สนับสนุนการ สรางงาน สรางอาชีพ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชวี ติ เพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การบริหาร
จัดการกลุม ดวยวิธีสหกรณ
2.5 สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
2.6 สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการการ
สรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอน
หยอนใจ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน
2.8 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุม
โรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวม
ทุกภาคีเครือขาย

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษธรรมชาติ เชิงเกษตร
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบ
และมีคุณภาพ และสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวในชุมชนตามศักยภาพของ
พื้นที่
3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว
เศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหาร
จัดการน้ํา และสรางเครือขายในการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพื่อ
การเกษตรทีเ่ หมาะสม
3.5 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ความรูท างวิชาการ วัสดุ อุปกรณใน
การผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และยา
ปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพือ่ ใชใน
การเกษตรและการแตงกายลานนา
3.6 สงเสริมการรวมกลุม เกษตรกรและ
ความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจน
การเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
4.1 สงเสริม
สนับสนุนใหมี
ระบบการ
กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบ
วงจร
4.2 ดูแลรักษา
และฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.3 สราง
จิตสํานึกโดย
ประชาชน
มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.4 สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดทําฝายตน
น้ํา (Check
Dam) เพื่อ
ชะลอการไหล
ของน้ําและ
ตะกอนเสริม
ความสมบูรณ
ของปา

5.1 สงเสริม
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
โครงสราง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและ
ความตองการ
ของประชาชน
5.2 สนับสนุน
การปรับปรุงและ
กอสรางถนน
ทางระบายน้ํา
สะพาน และ
โครงสราง
พื้นฐานทีจ่ ําเปน
5.3 สงเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลง
น้ําเพื่อ
การเกษตร
เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอ
การเกษตรและ
การอุปโภค
บริโภค

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธกี าร
งบประมาณ การบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน่ ทั้งนีเ้ พื่อการแกไขปญหาของ
ประชาชนและการใหการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครือ่ งมือ เครื่องใช
อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหาร
จัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสรางระบบดานการประสาน
เครือขายในการพัฒนาทองถิน่ ใหเขมแข็ง
เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณการ
รวมกัน
6.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
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แบบ ยท.02

กลยุทธ

แผนงาน

1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตาม
เกณฑมาตรฐาน
1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
เรียนรูต ามความสนใจและความ
จําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน
และประชาชนในทองถิ่น ตลอดจน
ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน เพือ่
รองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
1.4 พัฒนาองคความรูบุคลากร
ทางการศึกษา ผูสอนภาษา
ตางประเทศ และความรูเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบาน พรอมไดรับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม
รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้ง
สงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึงภูมิ
ปญญาทองถิน่ วัฒนธรรมทางดาน
ภาษา และการแตงกายลานนา
1.6 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน สือ่
สรางสรรค สื่อปลอดภัย และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพือ่
เปดโอกาสการเรียนรูอ ยาง
กวางขวางและทั่วถึง และดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางเปนสุข

- บริหารงานทัว่ ไป
- การศึกษา
- สังคมสงเคราะห
- การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการและผูด อยโอกาส
2.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัย
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและ ภัยพิบัติในทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรกั ษ
และเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
2.4 สงเสริม สนับสนุนการ สรางงาน สรางอาชีพ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชวี ติ เพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การบริหาร
จัดการกลุม ดวยวิธีสหกรณ
2.5 สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
2.6 สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการการ
สรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอน
หยอนใจ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล
การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน
2.8 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุม
โรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวม
ทุกภาคีเครือขาย

3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยว
เชิงอนุรกั ษธรรมชาติ เชิงเกษตร
สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบ
และมีคุณภาพ และสรางเครือขายการ
ทองเที่ยวในชุมชนตามศักยภาพของ
พื้นที่
3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร
ทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอด
สารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว
เศรษฐกิจ ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหาร
จัดการน้ํา และสรางเครือขายในการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพื่อ
การเกษตรทีเ่ หมาะสม
3.5 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ความรูท างวิชาการ วัสดุ อุปกรณใน
การผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ และยา
ปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพือ่ ใชใน
การเกษตรและการแตงกายลานนา
3.6 สงเสริมการรวมกลุม เกษตรกรและ
ความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญา
ทองถิ่น และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจน
การเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

4.1 สงเสริม
สนับสนุนใหมี
ระบบการ
กําจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบ
วงจร
4.2 ดูแลรักษา
และฟนฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.3 สราง
จิตสํานึกโดย
ประชาชน
มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.4 สงเสริม
สนับสนุนการ
จัดทําฝายตน
น้ํา (Check
Dam) เพื่อ
ชะลอการไหล
ของน้ําและ
ตะกอนเสริม
ความสมบูรณ
ของปา

5.1 สงเสริม
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบ
โครงสราง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและ
ความตองการ
ของประชาชน
5.2 สนับสนุน
การปรับปรุงและ
กอสรางถนน
ทางระบายน้ํา
สะพาน และ
โครงสราง
พื้นฐานทีจ่ ําเปน
5.3 สงเสริมการ
พัฒนา และดูแล
รักษาแหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลง
น้ําเพื่อ
การเกษตร
เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอ
การเกษตรและ
การอุปโภค
บริโภค

6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิน่
6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท
บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและ
การยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธกี าร
งบประมาณ การบริหารจัดการ การ
บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชัน่ ทั้งนีเ้ พื่อการแกไขปญหาของ
ประชาชนและการใหการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ
6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครือ่ งมือ เครื่องใช
อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจน
การพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหาร
จัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพ
และ เกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสรางระบบดานการประสาน
เครือขายในการพัฒนาทองถิน่ ใหเขมแข็ง
เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณการ
รวมกัน
6.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

-
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แหลงน้ํามนุษยสรางขึ้น
ชื่อหมูบาน
บานปาเหียง
บานแมคาวหลวง
บานถ้ํา
บานปาขา
บานปาตาก
บานแมคาวโตน
บานสันผักฮี้
บานทาทรายมูล
บานหัวฝาย
บานผาจอ
บานปาเปา
บานใหมพัฒนา
บานรองลึก
บานปาขาดอนชัย
บานแมคาวดวงดี
บานสันโคง
บานแมคาวโตนพัฒนา
บานเวียงสา

ฝาย
คลองชลประทาน
อางเก็บน้ํา
สระ
บอน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

1
1
1
1

-

1
1
1
1

-

7
4
3
1
1
-

1
12
1
6
8
8
18

7
4
3
1
1
-

1
12
1
6
8
8
18

-

1
4
24
5
4
5
1
10
2
9
3

-

1
4
24
5
4
5
1
10
2
9
3
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