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คํานํา 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ไดบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ        
การปกครองสวนทองถ่ิน  และการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไวอยางชัดเจน  เพ่ือใหการ
พัฒนาการกระจายอํานาจเปนไปอยางตอเนื่อง  และสามารถแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงิน
และการคลัง  และใหมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ กําหนดอํานาจหนาท่ีระหวางรัฐกับองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ิน  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ินและจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐ          
กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกัน  ซ่ึงไดกําหนดใหแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนงานโครงการ
พัฒนาเพ่ือตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชน  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินเพ่ือเปนการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาของแตละทองถ่ิน  ใหสอดคลองกับสภาพปญหา  ความตองการ  และศักยภาพของแตละทองถ่ิน รวมท้ัง
เปนการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ตลอดจนนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล 
 

 ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  
ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะทําหนาท่ีในการ
ใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตยังขยายบทบาท  หนาท่ีในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ินดวย 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 – 2562)   ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง             
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา           
โดยกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนในหวงระยะเวลาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  ซ่ึงจะสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชน 
 

 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  หวังเปนอยางยิ่งวา  การจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งนี้  จะทําให
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และ
ประเทศชาติโดยสวนรวมตอไป 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
พฤษภาคม  2559 
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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ.2542  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ.2548  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ินและจัดทําแผนพัฒนา         
ของตนเอง  เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทาง  การพัฒนา  และเพ่ือมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการในอนาคต               
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
 แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  จึงเปน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องเปน                   
แผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  และเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังเปนแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติ       
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดในแผนพัฒนาสามป 
 

องคกรประกอบของแผนพัฒนาสามปมีดังนี้ 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป   

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวาภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง  
จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  
และเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมาย            
การพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศนในท่ีสุด 

นอกจากนี้แผนพัฒนาสามป  เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  กับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือ  องคการบริหารสวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
โดยนําโครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไปจัดทํา
งบประมาณ   เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการ            
การมีสวนรวมของประชาชน 
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  แผนภาพความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรกับแผนพัฒนาสามป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ.2548  ไดกลาวถึงนิยามของแผนพัฒนาสามปไววา  “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการ
กําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและ        
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 
 ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนั้น  
ควรมีความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 
 1.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปได  ของโครงการ                    
/กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจาก โครงการ/กิจกรรม 
 2.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป  ควรมีความพรอมในการรูปแบบ  และ           
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา  งบประมาณ
รายจายประจําปตอไป 
 แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  1.  เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน         
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
  3.  เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
  4.  เปนเอกสารท่ีแสดงความเชื่อมโยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจาํป 
 

วิสัยทัศนทองถ่ิน 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

- กิจกรรมท่ี 1 

- กิจกรรมท่ี 2 

- กิจกรรมท่ี 3 

- กิจกรรมท่ี 1 

- กิจกรรมท่ี 2 

- กิจกรรมท่ี 3 

- กิจกรรมท่ี 1 

- กิจกรรมท่ี 2 

- กิจกรรมท่ี 3 
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1.2  วัตถุประสงคของแผนพัฒนาสามป 
 1.  เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
 2.  เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
 3.  เพ่ือเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามป  กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 4.  เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ข้ันตอนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมตําบล  กําหนดประเด็น
การพัฒนาใหสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  
รวมท้ังสอดคลองกับปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตาง ๆ  และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 ข้ันตอนท่ี  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวบรวมประเด็น  
หลักการพัฒนา  ปญหา  ความตองการ  และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป  และเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   

ในข้ันตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   
ตองดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ัวไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือกตองการขอมูล
ของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา                
โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บรวบรวมขอมูล  ท้ังขอมูลภายในองคกรและขอมูลภายนอก  
เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห  SWOT  (การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน  โอกาส  และอุปสรรค)  โดยใชกรอบ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงรายเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา          
ในหวงระยะเวลาสามป 
  การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  4  กิจกรรมหลัก  คือ 
   1.  การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 
   ๒.  การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ๓.  การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
   ๔.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 ข้ันตอนท่ี  ๓  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือเสนอ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงในท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวย 
  ๑.  พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด
อยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  หรือโครงการ/กิจกรรม 
ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ 
  ๒.  พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทาง
เดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 
  ๓.  พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการดําเนินการและในดาน 
ของผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรลุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
  ๔.  พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
     จากความจําเปนเรงดวน 
     ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
     ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
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 ข้ันตอนท่ี  ๔  นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหาร             
สวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบ 
 ข้ันตอนท่ี  ๕  นายกองคการบริหารสวนตําบลนํารางแผนพัฒนาสามป ท่ีผานความเห็นชอบจาก            
สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาประกาศใชและใหประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกันและนําแผนพัฒนาสามป
พรอมท้ังโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอําเภอ  เพ่ือใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณาความสอดคลองกับ           
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัด  และโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัต ิ      
ในการดําเนินการพัฒนาในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง       
มีระเบียบแบบแผนและเห็นภาพในการพัฒนาในอนาคตและนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร             
การพัฒนาท่ีไดจัดทําไวแลว  และยังเปนการไดใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนระบบตอไป  และยังจะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ไดพิจารณา            
อยางรอบคอบ  ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล 
ท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสันกลางนํามาตัดสินใจกําหนด        
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิเพ่ือใหเกิดประโยชนสาธารณะ
สูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบดวย 
    เงิน  ท้ังเงินงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก  
รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 
      คน  ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตนายกองคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางทุกระดับ  ซ่ึงจะมีความแตกตาง  หลากหลายท้ังดานความรู  
ทักษะและทัศนะคติ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลจะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช  รวมท้ัง               
ตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหองคการบริหารสวนตําบล  และถาพิจารณาในความหมาย       
อยางกวางขวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในทองถ่ินซ่ึงจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
    วัสดุอุปกรณ  หมายถึง  เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ี  ท่ีจะสามารถ
นํามาใชในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ  ใหมีความทันสมัย       
เพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทากัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
    การบริหารจัดการ  เปนสิ่งท่ีจะชวยกันเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองศึกษา
และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป  มีดังนี้ 
  1.  เปนการตอบสนองแกไขปญหา  และความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน               
ตําบลสันกลาง 
  2.  ทําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง   
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางใหเจริญทัดเทียมกับทองถ่ินอ่ืน ๆ 
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  3.  ทําใหบรรลุจุดมุงหมาย  การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทาง  เพ่ือใหองคการบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดให  การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผน  ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนด         
มีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยางสะดวกและเกิดผลดี 
  4.  ทําใหประหยัด  การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการใหองคการบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ  เปนการใหงานในฝายตาง ๆ  มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่องกัน  
กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ  ท่ีทํา  ซ่ึงสิ่งเหลานี้ เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆ               
อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี  กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 
    5.  เปนการลดความไมแนนอน  การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลง  เพราะ         
การวางแผนเปนงานท่ีเก่ียวของเปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต  การวางแผนท่ีมี
ประสิทธิภาพมาจากการวิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนแลว  ทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  
และไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 
  6.  เกณฑในการควบคุม  การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุมข้ึน  ท้ังนี้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกัน  อาศัยซ่ึงกันและกัน  
กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม  กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐาน              
การปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 
  7.  ใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค  การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ  และ        
เปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหม ๆ  (นวัตกรรม)  และความคิดสรางสรรค  ท้ังนี้เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการ         
มีการวางแผนกันนั้น  จะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผน  ทําใหเกิดความคิดใหม ๆ            
และความคิดสรางสรรค  นํามาใชประโยชนแกองคการและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวาง         
คณะผูบริหาร 
  8.  เปนการพัฒนาแรงจูงใจ  ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจ
ในการทํางานของผูบริหาร  และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวย  เพราะเขารูอยางชัดเจนวา  
องคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง  นอกจากนั้น  การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับ  
ผูบริหารในอนาคต 
  9.  เปนการพัฒนาการแขงขัน  การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพทําใหองคการมีการแขงขันกัน
มากกวาองคการท่ีไมมีการวางแผนหรือมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ  ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับ                
การขยายขอบขายการทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ  ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง               
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 



3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนโครงการแผนพัฒนาสามป  (ป  2558) 

 
  
คิดเปนรอยละ  70.27  (สูตร : จํานวนโครงการในขอบัญญัติคูณดวย  100  หารดวยจํานวนโครงการ  

 ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป = 130 X 100÷185 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามป 
(ป 2558) 

 คิดเปนรอยละ 44.52 (สูตร : จํานวนงบประมาณในขอบัญญัติคูณดวย 100 หารดวยจํานวนงบประมาณ         
ในแผนพัฒนาสามป =  15,072,880 X 100÷33,853,200 
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สวนท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบรหิารสวนตําบลสันกลาง 

2.1  ขอมูลท่ัวไป 

ประวัติ 
 ตําบลสันกลาง  เดิมชื่อ  ตําบลแมคาวโตน  ตอมาไดแยกออกเปน  ๓  ตําบล  คือ  ตําบลทรายขาว  
ตําบลธารทอง  และตําบลสันกลาง  ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองทองท่ี  พ.ศ.๒๔๕๗            
แบงเขตการปกครองออกเปน  ๑๘  หมูบาน  และจัดตั้งเปน  องคการบริหารสวนตําบล  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๓๙  เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชุดแรก         
เม่ือวันท่ี  ๒๗  เมษายน  ๒๕๓๙  ปจจุบนัเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 
 
ท่ีตั้ง 
 ตําบลสันกลางตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอพาน  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอพาน  
ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  หางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  หางจากจังหวัดพะเยา  ประมาณ  
๔๕  กิโลเมตร 
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จํานวนหมูบานท้ังสิ้น  ๑๘  หมูบาน  ประกอบดวย 
 หมูท่ี  ๑  บานปาเหียง   หมูท่ี  ๑๐  บานผาจอ 
 หมูท่ี  ๒  บานแมคาวหลวง  หมูท่ี  ๑๑  บานปาเปา 
 หมูท่ี  ๓  บานถํ้า    หมูท่ี  ๑๒  บานใหมพัฒนา 
 หมูท่ี  ๔  บานปาขา   หมูท่ี  ๑๓  บานรองลึก 
 หมูท่ี  ๕  บานปาตาก   หมูท่ี  ๑๔  บานปาขาดอนชัย 
 หมูท่ี  ๖  บานแมคาวโตน   หมูท่ี  ๑๕  บานแมคาวดวงดี 
 หมูท่ี  ๗  บานสันผักฮ้ี   หมูท่ี  ๑๖  บานสันโคง 
 หมูท่ี  ๘  บานทาทรายมูล   หมูท่ี  ๑๗  บานแมคาวโตนพัฒนา 
 หมูที  ๙  บานหัวฝาย   หมูท่ี  ๑๘  บานเวียงสา 
ภูมิประเทศ 
 สภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบเชิงเขา  บางแหงเปนท่ีราบลุม  มีเทือกเขาก้ันเปนแนวระหวางอําเภอแมสรวย  
เปนภูเขาท่ีสูงปานกลางสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ  ๖๐๐ – ๗๘๒  มีอุทยานดอยหลวง  มีปาไมท่ีอุดมสมบูรณ 

จนไดรับรางวัลปาเฉลิมพระเกียรติ  และมีปาชุมชนหลายแหง  มีปาพรุ  เปนแหลงตนน้ําลําธารท่ีสําคัญ  ไดแก  
หวยแมหนาด  ลําน้ําแมคาวโตน  สําหรับแหลงน้ําท่ีใชทําการเกษตรท่ีสําคัญ  ในทิศตะวันออกไดรับน้ําจาก
ชลประทานแมลาว  และทางทิศตะวันตกท่ีราบเชิงเขา  สวนมากจะไดรับน้ําจากธรรมชาติ  ลําหวยแมหนาดและ
อางเก็บน้ําหวยผาแดง 
แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1.  หวยตนผึ้ง  อยูท่ี  หมูท่ี  12  บานใหมพัฒนา 
 2.  หวยผาแดง  ไหลผาน  หมูท่ี  3  และหมูท่ี  10 
 3.  บอน้ําพุเย็น  อยูท่ี  หมูท่ี  2 
 4.  หนองถํ้า  หนองผา  อยูท่ี  หมูท่ี  3 

5.  หวยแมหนาด ไหลผานพ้ืนท่ี หมูท่ี 18  หมูท่ี 3 หมูท่ี 10 หมูท่ี 2 หมูท่ี 15 หมูท่ี 9 และ หมูท่ี  14 
 6.  หวยแมปอน  ตนน้ําอยูท่ี  ตําบลปาหุง  ไหลผาน  หมูท่ี  1  และ  หมูท่ี  11 
 7.  ลําน้ําแมคาวโตน  ไหลผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  8  หมูท่ี  5  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17 
 8.  ลําน้ํารองขุน  ไหลผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  7  หมูท่ี  4  หมูท่ี  13  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17  
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
 1.  อางเก็บน้ําพุ  ตั้งอยูบริเวณบอน้ําพุเย็น  หมูท่ี  2 
 2.  คลองชลประทาน  โครงการสงและบํารุงรักษาแมลาว  ประกอบดวย  คลองสายใหญซ่ึงรับน้ํามาจาก
อางเก็บน้ําแมสรวย  อําเภอแมสรวย  มากักเก็บน้ําท่ีฝายโครงการชลประทานแมลาว  ผานพ้ืนท่ีตําบลธารทอง  
ตําบลทรายขาว  และผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  9  และ  หมูท่ี  7  ตําบลสันกลาง  คลองซอย  4  กระจายน้ําไปพ้ืนท่ี   
หมูท่ี  9  หมูท่ี  14  หมูท่ี  4  หมูท่ี  8  หมูท่ี  5  หมูท่ี  14  หมูท่ี  6  และ  หมูท่ี  17 
 3.  อางเก็บน้ําหวยผาแดง  ตั้งอยูท่ีพ้ืนท่ี  หมูท่ี  18 
 4.  อางเก็บน้ําหวยตนผึ้ง  ตั้งอยูพ้ืนท่ี  หมูท่ี  12 
อาณาเขตทองท่ีตําบลสันกลาง 
   ทิศเหนือจดเขตองคการบริหารสวนตําบลทรายขาวและองคการบริหารสวนตําบลเจริญเมือง 
   ทิศตะวันออกจดเขตองคการบริหารสวนตําบลสันติสุข 
   ทิศตะวันตกจดเขตอุทยานแหงชาติดอยหลวง  และตําบลแมพริก  อําเภอแมสรวย 
   ทิศใตจดเขตองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน  และองคการบริหารสวนตําบลปาหุง 
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เนื้อท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ  77.91  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
48,693.75  ไร 

ประชากร 
จําแนกเปนรายหมูบาน  ไดดังตอไปนี้ 

หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 ปาเหียง 257 362 358 720 
2 แมคาวหลวง 184 211 203 414 
3 ถํ้า 193 202 198 400 
4 ปาขา 216 300 319 619 
5 ปาตาก 229 295 331 626 
6 แมคาวโตน 267 276 323 599 
7 สันผักฮ้ี 312 338 362 700 
8 ทาทรายมูล 145 184 235 419 
9 หัวฝาย 314 328 333 661 

10 ผาจอ 120 157 173 330 
11 ปาเปา 155 175 212 387 
12 ใหมพัฒนา 184 278 251 529 
13 รองลึก 86 125 124 249 
14 ปาขาดอนชัย 180 283 271 554 
15 แมคาวดวงดี 165 199 203 402 
16 สันโคง 137 181 220 401 
17 แมคาวโตนพัฒนา 131 176 181 357 
18 เวียงสา 81 110 92 202 

รวม 3,356 4,180 4,389 8,569 

* ขอมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕9  ท่ีมา  สํานักงานทะเบียนอําเภอพาน  กรมการปกครอง   
ความหนาแนนเฉลี่ย  110  คน/ตารางกิโลเมตร 

สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ประชากรสวนใหญในเขตตําบลสันกลาง  รอยละ  ๙๐  ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร  พืชเศรษฐกิจ               
ท่ีสําคัญไดแก  ขาว  ขาวโพด  กระเทียม  หอมแดง  ขิง  เห็ด  ผักสวนครัว  ปลูกลําไย  เลี้ยงปลานิล  สัตวเลี้ยง   
ท่ีทํารายไดไดแก  หมู  ไก  วัว  ควาย 
 นอกจากฤดูทํานา  ประชากรท่ีไมไดประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประกอบอาชีพรับจาง  และ               
ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนไดแก  ทอผา  หนอไมอัด  แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร  เชน  กลวยฉาบ            
กลวยเชื่อม 
 ตําบลสันกลาง  มีพ้ืนท่ีถือครองท้ังหมด  ประมาณ  33,437  ไร  พ้ืนท่ีสวนใหญใชทํานาขาว  ทําไร  
และทําสวนผลไม  ไดแก  ลําไย  แกวมังกร  เปนตน 
 
 



  

9 
ขอมูลการเกษตร 
 

หมูท่ี หมูบาน 
ครัวเรือน
เกษตรกร 

พ้ืนท่ี
ท้ังหมด 

(ไร) 

พ้ืนท่ีการเกษตร  (ไร) 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ลําใย ขาวโพด อ่ืน ๆ 

1 ปาเหียง 106 803 346 28 131 50 - 
2 แมคาวหลวง 166 1,372 794 57 384 20 - 
3 ถํ้า 124 1,057 410 - 175 320 - 
4 ปาขา 219 2,760 1,534 1,055 160 - - 
5 ปาตาก 90 856 562 237 57 - - 
6 แมคาวโตน 95 769 493 236 40 - - 
7 สันผักฮ้ี 222 2,290 1,265 971 54 - - 
8 ทาทรายมูล 184 2,270 1,458 729 39 - - 
9 หัวฝาย 235 1,963 984 481 198 100 - 

10 ผาจอ 165 1,313 776 - 231 108 - 
11 ปาเปา 97 941 621 126 177 - - 
12 ใหมพัฒนา 157 1,278 217 - 158 520 - 
13 รองลึก 96 1,376 829 529 18 - - 
14 ปาขาดอนชัย 218 1,386 1,386 1,124 168 - - 
15 แมคาวดวงดี 106 880 463 106 235 30 - 
16 สันโคง 100 1,034 573 403 58 - - 
17 แมคาวโตนพัฒนา 23 254 75 70 109 - - 
18 เวียงสา 74 603 20 7 166 260 - 

รวม 2,250 20,069 8,405 6,159 2,558 1,408 - 

   *  ขอมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2559  ท่ีมา  สํานักงานเกษตรอําเภอพาน   
 

พ้ืนท่ีการเกษตร  20,069  ไร  คุณภาพดินทําการเกษตร  ดินสวนใหญเปนกรวดทราย  หนาดินถูกซะ
ลาง  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  เปนท่ีราบสูง  ขาดแคลนน้ําท่ีจะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง 
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การรวมกลุมอาชีพ 
 ไดแก  สหกรณ  อบต.สันกลาง , กลุมผูเลี้ยงสัตว , กลุมพัฒนาสตรี , รานคาชุมชน , กลุมออมทรัพย , 
กลุมจักสานภูมิปญญาทองถ่ิน , กลุมไมกวาด  และธนาคารขาว 
 

แหลงเงินทุน 
 1.  ธนาคารพาณิชย 
 2.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
 3.  กองทุนหมูบาน 
 4.  สหกรณการเกษตร 
 

สภาพสังคม  
 การศึกษา 
 1.  โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน    3   แหง 
 2.  โรงเรียนขยายโอกาส  จํานวน    1   แหง 
 3.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน    2   แหง 
 4.  ท่ีอานหนังสือพิมพ  จํานวน  18   แหง 

 สถาบันและองคกรศาสนา 
 1.  วัด    จํานวน  11  แหง 
 2.  สํานักสงฆ   จํานวน    3  แหง 

 ขนบธรรมเนียมประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
 1.  ประเพณีสงกรานต 
 2.  ประเพณีแหเทียนพรรษา 
 3.  ประเพณีทอดกฐิน  ผาปาสามัคคี 
 4.  ประเพณีลอยกระทง 
 5.  ตักบาตรเปงพุทธ 
 6.  ตักบาตรข้ึนปใหม 
 7.  ตักบาตรเทโว 
 8.  ตานกวยสลาก 
 9.  ตานธรรมหลวง 

การสาธารณสุข 
1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน    2    แหง 
     - มีขาราชการปฏิบัติงานประจํา  จํานวน    5    คน 
     - และลูกจาง     จํานวน    5    คน 
2.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน    1    แหง 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ตูยามตํารวจ    จํานวน      1  แหง 
       มีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัตงิานประจํา  จํานวน      2  นาย 
   ศูนย  อปพร.    จํานวน      1  แหง 
       มีสมาชิก  อปพร.    จํานวน  150  คน 
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 การทองเท่ียว 
 ตําบลสันกลางมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
   1.  แหลงทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น  หมูท่ี  2 
   2.  แหลงทองเท่ียวหนองถํ้า  หนองผา  หมูท่ี  3 
   3.  อางเก็บน้ําหวยผาแดง  หมูท่ี  18 

 รายไดเฉล่ียของครัวเรือนตําบลสันกลาง 
   -  รายไดเฉลี่ย  75,480 บาท/ครัวเรือน/ป  (ขอมูล จปฐ.ป  2559) 

โครงสรางพ้ืนฐาน 
 การคมนาคม 
 การคมนาคมในตําบลสันกลางสามารถติดตอกันไดทุกหมูบาน  และสามรถเชื่อมตอกันระหวางตําบล          
กับอําเภอ  ระหวางตําบลกับจังหวัด  โดยมีถนนสายสําคัญ  ไดแก 
 1.  ถนนพหลโยธิน  หมายเลข  1  สายเชียงราย – กรุงเทพฯ  ผานพ้ืนท่ีหมูท่ี  6  และหมูท่ี  17          
ชวงกิโลเมตรท่ี  788 – 790  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร 
 2.  ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน  ผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  7  และหมูท่ี  9  เชื่อมตําบลทรายขาวและ
ตําบลปาหุง  ระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร 
 3.  ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  สายทาง  1048  สายแมคาวโตน – บานลีซอ  ผานหมูท่ี  6 ,          
หมูท่ี  5 , หมูท่ี  16 , หมูท่ี  4 , หมูท่ี  14 , หมูท่ี  9 , หมูท่ี  15 , หมูท่ี  2 , หมูท่ี  10 , หมูท่ี  3  และ               
หมูท่ี  12  ระยะทางประมาณ  15  กิโลเมตร 
 4.  ถนนเลียบคลองชลประทาน  ซอย  4  ผานพ้ืนท่ี  หมูท่ี  6 , หมูท่ี  16 , หมูท่ี  14 , หมูท่ี  4  และ
หมูท่ี  9  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร 
 5.  ถนนลาดยาง  จากหมูท่ี  2  ผานหมูท่ี  1 , หมูท่ี  11 , หมูท่ี  7  เชื่อมตอบานใหมสันผักหละ  
ตําบลเมืองพาน  ระยะทางประมาณ  8  กิโลเมตร 
 6.  ถนนลาดยางจากสี่แยกแมคาวโตนเชื่อมตอบานไรออย  ตําบลสันติสุข 
 7.  ถนนสายทาง  อบจ.  จากหมูท่ี  18  เชื่อมตอบานหนองผักจิก  ตําบลทรายขาว  ระยะทาง                  
5  กิโลเมตร 

การโทรคมนาคม 
1.  ตูโทรศัพทสาธารณะ    จํานวน       29  แหง 

 2.  ผูใชโทรศัพทพ้ืนฐาน    จํานวน     520  เลขหมาย 
 3.  ผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี    จํานวน  4,200  เลขหมาย 
 4.  ไปรษณียเอกชน    จํานวน         1  แหง 

การไฟฟา 
 -  จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช   จํานวน       18  หมูบาน 

มวลชนจัดตั้ง 
 1.  ลูกเสือชาวบาน  4  รุน   จํานวน      624  คน 
 2.  ไทยอาสาปองกันชาติ  1  รุน   จํานวน      260  คน 
 3.  กองหนุนเพ่ือความม่ันคง  1  รุน  จํานวน      420  คน 
 4.  อพป.  4  รุน    จํานวน      512  คน 
 5.  อปพร.  2  รุน    จํานวน      200  คน 
 6.  สายตรวจอาสา    จํานวน      200  คน 
 7.  รสทป.  1  รุน    จํานวน      200  คน 
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2.2  ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ตั้งอยู  เลขท่ี  111  ณ  บริเวณพระธาตุดอนมูล  หมูท่ี  15  
ตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนตําบล  และนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  สําหรับโครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  ประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีนายกองคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง  และมีรองนายกองคการบริหารสวนตําบล                  
2  คน  และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  1  คน 
 -  พนักงานสวนตําบลท้ังหมด     จํานวน  19  คน 
 -  พนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน    5  คน 
 -  พนักงานจางท่ัวไป    จํานวน    6  คน 
 
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึง            
ฉบับท่ี  5  มาตรา  67  และมาตรา  68  มีดังตอไปนี้ 
 มาตรา  67  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  ดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
 (2)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และท่ีสาธารณะ  รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (3)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
 (4)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (5)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 (6)  สงเสริมพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 
 (7)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (8)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (9)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณ  หรือบุคลากรให 
ตามความจําเปนและสมควร 
 

องคการบริหารสวนตําบล 
 

สภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภา  36 คน 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

ปลัด อบต. 

สํานักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา สวนการศึกษาฯ 

หนวยตรวจสอบภายใน รองปลัด  อบต. 
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มาตรา  68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล  ดังตอไปนี้ 
 (1)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
 (2)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
 (3)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (4)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 (5)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
 (6)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (7)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (8)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 (9)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 (10)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 
 (11)  กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 (12)  การทองเท่ียว 
 (13)  การผังเมือง 
 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
พ.ศ.2542  หมวดท่ี  2  มาตรา  16  มีดังตอไปนี้ 
 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
 (2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
 (3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 
 (4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
 (5)  การสาธารณูปการ 
 (6)  การสงเสริมการลงทุน 
 (7)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 
 (8)  การสงเสริมการทองเท่ียว 
 (9)  การจัดการศึกษา 
 (10)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 
 (11)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 (12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด  และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
 (13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 (14)  การสงเสริมการกีฬา 
 (15)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (16)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
 (17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
 (18)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
 (19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 
 (20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
 (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
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 (23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัยโรงมหรสพ  และ
สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
 (24)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอม 
 (25)  การผังเมือง 
 (26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
 (27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 (28)  การคบคุมอาคาร 
 (29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 (30)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุน  การปองกันและรักษาความปลอดภัย         
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 (31)  กิจการอ่ืนท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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สวนท่ี  3 
สรุปผลการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลสนักลางในปท่ีผานมา 

 การปฏิบัติใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางในปท่ีผานมา  ภายใตหลักเกณฑอันจํากัดดานงบประมาณ  
ระยะเวลา  ความเดือดรอนของประชาชน  และกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของ  สงผลใหการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาดังกลาว  สามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ  สวนปญหาท่ีได
จากการดําเนินงานก็จะเปนสิ่งท่ีตองนํามาแกไขและปรับปรุงใหดีข้ึน 
 
3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสันกลางนั้น  
สามารถจําแนกปญหาตาง ๆ  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน  ซ่ึงขอบขายและปริมาณของปญหา
ความตองการของประชาชนนั้นสามารถนํามาวิเคราะห  เพ่ือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคได   
ดังตอไปนี้ 
  

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
 ขอบขายและความตองการทางดานโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                
ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมือง – การบริหาร  อันจะเปนขอมูลนําไปสูการแกไขปญหาใหกับประชาชน
ตอไป 

 -  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ก.  ปญหาการคมนาคมท่ีไมสะดวก  ทางระบายน้ํา  คับแคบและชํารุด  ซ่ึงสาเหตุมาจากถนน  และ         
ทางระบายน้ํายังไมไดมาตรฐานและขาดการบํารุงรักษา 
 ข.  ปญหาการใชท่ีดินไมถูกตอง  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการใชท่ีดินผิดประเภท และมีการบุกรุกท่ีดินสาธารณะ                 
 ค.  ปญหาการขาดแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค  ซ่ึงมีสาเหตุจากการขาดแหลงน้ํา  เพราะปริมาณน้ํา             
ไมเพียงพอในชวงฤดูแลง 

 -  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ก.  ปญหาประชาชนขาดจิตสํานึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
ประชาชนไมใหความสนใจเรื่องของสวนรวม  ถือวาไมใชธุระของตนเอง 
 ข.  ปญหาประชาชนและผู ท่ีเก่ียวของขาดการเฝาระวังและปองกัน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมาตรการ             
ดานกฎหมายของทองถ่ินไมมีประสิทธิภาพ  องคการบริหารสวนตําบลยังไมมีแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องนี้ 
 ค.  ปญหาขาดการบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนไมเห็นความสําคัญ
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ง.  ปญหาขาดการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล            
มีจํากัด  ประกอบกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความรูความเขาใจท่ีเพียงพอตอความตองการ
ของทองถ่ิน 
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 -  ดานเศรษฐกิจ 
 ก.  ปญหาของการกระจายรายไดแกประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพัฒนาแบบรวมศูนย  โดยคํานึงถึง
เฉพาะกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางของภาค  โดยไมไดกระจายรายไดสูชนบท 

ข.  ปญหาเรื่องการสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากไมมีการสงเสริมอาชีพ
ของราษฎรอยางจริงจังหรือไมถูกตองตามหลักวิชาการ 

 -  ดานสังคม 
 ก.  ปญหาการปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชน             
ไมเขาใจและไมไดใหความสําคัญตอสุขภาพของตนเอง 
 ข.  ปญหาดานขยะชุมชนและสถานท่ี  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนขาดระเบียบ  วินัยและการบริหาร
จัดการขยะอยางถูกวิธี 
 ค.  ปญหาดานการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากครอบครัว  ชุมชนและ
ภาครัฐไมไดสงเสริมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ินอยางจริงจัง 
 ง.  ปญหาดานสวัสดิการและนันทนาการ  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการขาดการประชาสัมพันธจากหนวยงาน
ของรัฐและไมเห็นความสําคัญเรื่องนี้เทาท่ีควร  รวมท้ังไมมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจใหกับประชาชน 
 จ.  ปญหาผูสูงอายุไมไดรับการดูแล 

 -  ดานการเมือง – การบริหาร 
 ก.  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากประชาชนยังขาดจิตสํานึกทางการเมือง  อาทิ
เชน  การเลือกตั้งในระดับตาง ๆ  การเสนอความคิดเห็น  เปนตน 
 ข.  ปญหาประชาชนขาดความรูความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
การประชาสัมพันธไมดีเทาท่ีควร 
 ค.  ปญหาการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเจาหนาท่ี  ขาดการกระตุนและพัฒนาแรงจูงใจ 
 ง.  ปญหาการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ี
ประชาชนไมใหความรวมมือในการใหขอมูลของตนเอง  และการปรับปรุงระบบ  แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ท่ียังไมเปนปจจุบัน 
 จ.  ปญหาการปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  และสถานท่ีปฏิบัติงาน  ซ่ึงสาเหตุมาจากระบบ             
การทํางานและเครื่องมือเครื่องใชท่ีลาหลัง  

ฉ.  ปญหาดานการปรับปรุงระเบียบ  ทะเบียนเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล  ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดทักษะและความรูท่ีจําเปน 

ช.  ปญหาดานการรักษาความม่ันคงและความสงบเรียบรอยของชุมชน  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมาตรการ       
ดานกฎหมายท่ีหยอนยาน  ประชาชนขาดการดูแลเอาใจใสซ่ึงกันและกัน 

ซ.  ปญหาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซ่ึงมีสาเหตุมาจากองคการบริหารสวนตําบล                
มีงบประมาณจํากัดทําใหเครื่องมือเครื่องใชไมทันสมัย 
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จากปญหาดังกลาว  ประชาชนมีความตองการซ่ึงเรียงลําดับความสําคัญ  ดังตอไปนี้ 
1.  ตองการท่ีจะสรางและบูรณะสาธารณูปโภค เชน  ถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และ ไฟฟาสาธารณะ                    
2.  ตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาแหลงน้ําอุปโภคและบริโภค 
3.  ตองการท่ีจะใหมีการพัฒนาท่ีดินอยางมีคุณภาพ 
4.  ตองการกระจายรายไดแกประชาชนในทองถ่ิน 
5.  ตองการพัฒนาสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
6.  ตองการรักษา  ปองกันและสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
7.  ตองการสุขาภิบาลชุมชนใหมีความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
8.  ตองการสงเสริมการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน 
9.  ตองการสวัสดิการและนันทนาการท่ีดีแกประชาชน 
10.  ตองการการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
11.  ตองการความรู  ความเขาใจในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
12.  ตองการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
13.  ตองการปรับปรุงและพัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
14.  ตองการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชและสถานท่ีในการปฏิบัติงานใหมีความเปนระเบียบ

เรียบรอย  ไดมาตรฐาน 
15.  ตองการปรับปรุงระเบียบ  ทะเบียน  และเอกสารขององคการบริหารสวนตําบล 
16.  ตองการความม่ันคงและความสงบเรียบรอยในชีวิตและทรัพยสิน 
17.  ตองการปรับปรุงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
18.  ตองการปรับปรุงและพัฒนาการกิจการพาณิชย 
19.  ตองการปลูกจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
20.  ตองการท่ีจะมีการเฝาระวังและปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
21.  ตองการท่ีจะบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
22.  ตองการใหมีการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

จากปญหาและความตองการของประชาชนท่ีไดกลาวไวเบื้องตน  รวมท้ังศักยภาพขององคการบริหาร 
สวนตําบล  และพิจารณาจากปจจัยภายในท่ีเปนจุดแข็งและปจจัยภายนอกท่ีเปนอุปสรรคหรือโอกาส ในการ                     
พัฒนานั้น  สามารถนํามาวิเคราะห  ดวยเทคนิค  SWOT  Analysis  เพ่ือประเมินศักยภาพของทองถ่ิน และ
กําหนดแนวทางในการตัดสิน ใจ  โดยพิจารณาถึงป จจัยภายใน  ซ่ึ งไดแก   จุดแข็ง  (Strengths – S)             

จุดออน  (Weaknesses – W)  และปจจัยภายนอกไดแก  โอกาส  (Opportunities – O)  และอุปสรรค 

(Treats – T)  ซ่ึงตองนํามาเขาตารางเพ่ือวิเคราะหตอไป  
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การวิเคราะหดวยเทคนิค SWOT  Analysis 
 
 

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

5.  ประชาชน  ชุมชน  ใหความรวมมือ  การสนับสนุน  ตรวจสอบการทํางานขององคการบริหาร             
สวนตําบล 

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

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

7.  มีฟารมปศุสัตวจํานวนมากแตขาดการจัดการอยางถูกวิธี  ทําใหเกิดปญหาน้ําเนาเสียและ              
มลพิษทางกลิ่น  สงผลตอสุขภาพของประชาชน  

 8.  ปญหาแหลงทองเท่ียวเสื่อมโทรมขาดการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง 
9.  งบประมาณมีจํานวนจํากัด  มีรายไดท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอการพัฒนา  
10. เยาวชนขาดความตระหนักในการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา  
 

 

 

ประเด็น 
SWOT 

โอกาส 

จุดออน จุดแข็ง 

อุปสรรค 
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โอกาส  (Opportunities)   
 1.  รัฐใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน  ท้ังดานเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ 
 2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2542  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ิน  โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
 3.  รัฐบาลใหความสําคัญในการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาความยากจน 
 4.  รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 5.  รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟนฟู  เผยแพร  และถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 

6.  การแกปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล  
7.  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

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

5.  หวงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจายเงินอุดหนุนของรัฐบาลลาชาไมแนนอน  
6.  คาครองชีพสูง  
7.  ภาวะวิกฤตการณราคาสินคาแพง  
8.  ตลาดสินคาการเกษตรมีความตองการไมแนนอน  
9.  เหตุการณบานเมืองและสถานการณทางการเมืองมีความไมแนนอน  
10.  สภาวะอากาศและฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีผลตอภาคเกษตรกรรมมาก       

จากผลการวิเคราะห  ทําใหทราบวา  การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  มีดังนี้ 
 1.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลตองไดรับการบริการพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  ประปา  
การสื่อสารอยางท่ัวถึง 
 2.  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีสภาพนาอยู  อากาศสดใส  ตนไมเขียวขจี  และพัฒนาระบบนิเวศ
สมดุลและยั่งยืน 
 3.  กลุมอาชีพมีความเขมแข็ง  ไดรับการสนับสนุนหัตถกรรมพ้ืนฐาน  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลคา 
ผลิตภัณฑ   
 4.  ประชาชน  ชุมชน  มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพไดอยางเหมาะสม  มีหลักประกันสุขภาพ  ไดรับ
บริการดานสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและเทาเทียมกัน 
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 5.  สรางโอกาสการมีงานทํา  มีรายไดใหกับประชากรวัยแรงงาน  สงเสริมดานการชวยเหลือผูดอยโอกาส  
เด็ก  สตรี  และคนชรา  ใหไดอยูอยางปกติสุขในสังคม  ประสานพหุภาคีเพ่ือใหบังเกิดประสิทธิภาพ 
 6.  พัฒนาศักยภาพของกลุมองคกรอาสาสมัคร  องคกรชุมชนและปราชญชาวบานใหมีความเขมแข็ง
เพ่ิมข้ึนในการดําเนินกิจกรรม  เพ่ือรักษาวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 7.  ประชาชนรวมใจตานภัยยาเสพติด  โดยผนึกกําลังองคกรตาง ๆ  หนวยงานราชการตอตานยาเสพติด
อยางจริงจัง  ตอเนื่องและเฉียบขาดดวยระบบบริหารและจัดการท่ีชัดเจน  เขมแข็งและมีเอกภาพ 
 8.  บุคลากรไดรับการพัฒนา  มีจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สมัยใหม 
 9.  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  มีเครื่องมือ  อุปกรณท่ีจําเปน  สามารถใชบริหารจัดการ             
อยางมีประสิทธิภาพ 
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3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนโครงการแผนพัฒนาสามป  

(ป  2558) 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณเปรียบเทียบกับ

โครงการในแผนพัฒนาสามป
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จํานวนโครงการ

จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามป

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

 คิดเปนรอยละ  70.27  (สูตร : จํานวนโครงการในขอบัญญัติคูณดวย  100  หารดวยจํานวนโครงการ         
ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป = 130 X 100÷185 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามป           
(ป  2558) 

จํานวนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณเปรียบเทียบกับ

งบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
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จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป

จํานวนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ

 คิดเปนรอยละ 44.52 (สูตร : จํานวนงบประมาณในขอบัญญัติคูณดวย 100 หารดวยจํานวน
งบประมาณในแผนพัฒนาสามป =  15,072,880 X 100÷33,853,200 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ซ่ึงเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลางมีงบประมาณ
คอนขางจํากัด  สงผลตอการพัฒนาเก่ียวกับโครงการท่ีเกินศักยภาพ  เชน  การกอสรางอางเก็บน้ําหรือถนน          
เชื่อมระหวางตําบลหรือหมูบานหลายหมูบานท่ีมีระยะทางคอนขางยาว  ไมสามารถดําเนินการเองได   ตองอาศัย
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหนวยงานอ่ืนมาดําเนินการ  และโครงสรางพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  ควบคูกันไป  โดยยังคง
เปนหนวยงานหลักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันเปน
เอกลักษณของทองถ่ิน  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รวมท้ังการสงเสริมอาชีพแกประชาชนเพ่ือให
ประชาชนมีรายไดเพ่ิม  อันจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ินในภาพรวม 

3.4  การบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  ปงบประมาณ  พ.ศ.2559 
 รายรับ ปงบประมาณ 2559  
 1. ภาษีอากร                      346,000     บาท 
 2. คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต                  58,700  บาท 
 3. รายไดจากทรัพยสิน           201,000  บาท 
 4. รายไดเบ็ดเตล็ด            50,100  บาท 
 5. ภาษีจัดสรร      17,887,660  บาท 
 6. เงินอุดหนุน-ถายโอนภารกิจเลือกทํา   11,456,540  บาท 
    รวมรายรับท้ังส้ิน    30,000,000  บาท 

         รายจาย ปงบประมาณ 2559 
 1. หมวดรายจายงบกลาง - เงินสํารองจาย     1,530,230  บาท 
 2. หมวดเงินเดือน               12,806,020  บาท 
 3. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ          8,800,000  บาท 
     และหมวดสาธารณูปโภค        
 4. หมวดเงินอุดหนุน       2,100,750  บาท 
 5. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง     4,763,000  บาท 
  รวมรายจายท้ังส้ิน    30,000,000  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
 



 
 

สวนท่ี  ๔ 
 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  
4.1 แนวทางการพัฒนาและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

วิสัยทัศน (Vision) 
  จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตคือ 
“ สันกลางวิถีธรรม  วิถีไทย  วิถีพอเพียง ” 
พันธกิจ (Mission)   

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอ      
ความตองการของประชาชน 

  2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรงุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและความรวมมือตางๆ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

  6. การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับการกระจาย 
                         อํานาจรัฐสูทองถ่ิน 
  8. สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการบริหารจัดการตนเอง 

9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและ

เพียงพอตอความตองการของประชาชน 
  2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาต ิ

4. ดําเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของประชาชน รวมทั้งปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือให

บรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
6. สรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และแกไขปญหา

ของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 
  7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับการกระจาย 

    อํานาจรัฐสูทองถ่ิน อยางมีประสิทธิภาพ 
  8. เพ่ิมขีดความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งข้ึน มีความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร 

 ๒๓ 
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การพัฒนาตามนโยบายผูบริหารทองถิ่น 
 1.  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  (1)  สงเสริมการสรางงาน  สรางอาชีพ  สรางรายได  ลดรายจาย  เพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 
  (2)  สงเสริมการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
  (3)  สงเสริมกองทุนหมุนเวียนทุก ๆ  หมูบาน 
  (4)  จัดใหมีเจาหนาท่ีการเกษตรควบคุมดูแลงานดานการเกษตรอยางตอเนื่อง    
 2.  การพัฒนาดานสังคมและการมีสวนรวม 
  (1)  สนับสนุนงบประมาณใหชมรมปกครองทองท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย 
                     (2)  สนับสนุนงบประมาณสายตรวจอาสา  อ.ป.พ.ร.  อสม.  กลุมพัฒนาสตรี  ผูสูงอายุ  และเยาวชน  

ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ  ในตําบล 
  (3)  สนับสนุนงบประมาณและเตรียมความพรอมชวยเหลืออุทกภัย  วาตภัย อัคคีภัย อยางท่ัวถึง 
 ๓.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน                                                                                                                                                                             
    (๑)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการเกษตรอยางท่ัวถึง 
                     (2)  กอสรางเสนทางคมนาคม  สาธารณูปโภคใหเพียงพอตอความตองการของพ่ีนองประชาชนตลอดถึง

การปรับปรุงดูแลซอมแซมถนนหนทาง  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  สรางอาคารสถานท่ี 
 ๔.  การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
  (๑)  ดูแลใหมีน้ําสะอาดใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคอยางท่ัวถึง 
                     (๒)  ดําเนินการขุดลอกลําเหมืองเพ่ือใหน้ําเขาสูไรนาอยางท่ัวถึงทุก ๆ  หมูบาน ตามโครงการ น้ําเขางาย  

ระบายไดเร็ว  พ้ืนท่ีการเกษตรเขียวชอุม  เพ่ิมพูนผลผลิตและรายได 
 5.  พัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม 
                     (๑)  สนับสนุนการศึกษาทุกระดับใหท่ัวถึง จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ใหทุก

โรงเรียน  และบริการอินเตอรเน็ตไรสายเพ่ือการศึกษาในเขตตําบล 
(2)  สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนผูสูงอายุ  และสงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาและรัฐ

ประเพณีลานนา 
  (3)  สนับสนุนประเพณีชนเผา  เชน  ประเพณีตรุษจีน  คริสตมาส  และประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ํา 
 6.  พัฒนาดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (๑)  ปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น  อางผาแดง  หนองถํ้า  หนองผา 
  (2)  ดําเนินการแกไขปญหาขยะในชุมชนตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
  (3)  ดําเนินการพัฒนาเสนทางเชื่อมของหมูบานเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

 
 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

 
๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 

๑.๒ สงเสริมสนับสนุน การศึกษาเรียนรูตามความสนใจ
และความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      ๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน    
ในทองถ่ิน ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมี
คุณภาพทุกดานในทุก ๆ ดาน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคม
อาเซียน 
      ๑.๔ พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอน
ภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน 
พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      ๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคู คุณธรรม รวมกับสถาบัน  
ทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง ภูมิปญญา
ทองถ่ิน วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา 
      ๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน สื่ อสรางสรรค  สื่ อปลอดภัย  และเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ๒๕ 
 

 

 



 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

      ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การ
สังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส 
      ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเตือนภัย   
ท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 
      ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษ
และเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง 
      ๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สนับสนุนใหประชาชนนอม
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิ ถีชีวิต เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน และสังคม การบริหารจัดการ
กลุมดวยวิธีสหกรณ  
      ๒.๕ สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
      ๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ 
การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ีพักผอน
หยอนใจ 
      ๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
การแพทยทางเลือก ให มี คุณภาพมาตรฐานเพ่ือบริการ
ประชาชน 
      ๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและ
ชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
      ๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุม
โรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคี
เครือขาย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

๓.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว   
เศรษฐกิจ และการเกษตร 

 

      ๓.๑  ส งเสริมสนับสนุน  การทองเท่ียวเชิ งอนุ รักษ
ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน 
      ๓.๒ พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพ 
และสรางเครือขายการทองเท่ียวในชุมชนตามศักยภาพ    
ของพ้ืนท่ี 
      ๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตร
อินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตว
เศรษฐกิจ ไดอยางท่ัวถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
      ๓.๔ การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และ
สรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  เพ่ือ
การเกษตรท่ีเหมาะสม 
      ๓.๕ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ 
วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ  และยาปราบ
ศัตรูพืชจากสมุนไพร เพ่ือใชในการเกษตร 
      ๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม 
ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเกิดแนวทางในการนําไปสู
วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอด
สาร พิ ษ  ตลอดจน การ เพ่ิ ม มู ล ค าขอ งสิ น ค า  นํ า ไป สู
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน  เพ่ือรองรับ เข าสู
ประชาคมอาเซียน  

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา      
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

      ๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจร 
      ๔ .2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
      ๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      ๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) 
เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความสมบูรณของปา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
แนวทางการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      ๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับความจําเปน
และความตองการของประชาชน 
     ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบาย
น้ํา สะพาน และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 
     ๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ 
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตร
และการอุปโภค บรโิภค 
 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร       ๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีสวนรวม ของประชาชนในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
      ๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพ้ืนฐาน
ของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ  ของทุกภาคสวน 
      ๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานการคลัง 
วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม 
ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น 
ท้ังนี้เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนและ การใหการบริการ
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
      ๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานท่ี 
และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนา ระบบจัดหารายได    
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
      ๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการ
ภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
      ๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการ
พัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการ
บูรณการรวมกัน 
      ๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
ภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 
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กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 

วิสัยทัศน 
 “รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 
ประกอบดวย  6  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และ
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใน
เขตองคกรปกครองทองถ่ินเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเชี่ยน 

1.1 
 
 
 
1.2 
 
1.3 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน 
ทาเทียบเรือ ท่ีจอดรถ ตลอดจนการจัดทําปายเสนทางสาม
ภาษาใหมีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร
และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจําเปน ในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พัฒนางานดานการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร  และงาน
ควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 
 

2.1 
 
 
2.2 
 
 
 
2.3 
 
 
 
 
2.4 
 
2.5 
 
 
 
 
2.6 

ส งเสริมแนวทางการพัฒ นาตามแนวพระราช ดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหประชาชนไดพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา และ
ระบบบริหารจัดการน้ํ า เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางด าน
การเกษตร  การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช และพันธ
สัตวท่ีขาดแคลน 
สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุม
แรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา  กลุมผูสูงอายุและผูพิการ  
ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตกรรม  กลุม
วิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด 
การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพ้ืนท่ีดานการผลิต 
การแปรรูป การจําหนาย และการตลาด 
พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหา
แหลงทองเท่ียวใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ีใหเปนโครงขาย
ความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร 
สิ่งแวดลอม  วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน 
พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรู 
ความเขาใจในดานการใหบริการดานภาษาเพ่ือเปนการสราง
มาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๒๙ 
 

 

 



 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 
 

3.1 
 
 
3.2 
 
3.3 
 
 
3.4 
 
 
3.5 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให มี
คุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเชี่ยน 
พั ฒ น า อ งค ค ว า ม รู บุ ค ล า ก ร ท า งก า ร ศึ ก ษ า ผู ส อ น
ภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศเพ่ือบาน พรอม
ไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา 
รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึงภูมิปญญาทองถ่ินวัฒนธรรม
ทางดานภาษา และการแตงกายลานนา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม
เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

4.1 
 
 
 
4.2 
 
4.3 
 
 
4.4 
 
4.5 
 
4.6 
 
 
 
 
4.7 
 
 
4.8 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  
การอนามัยครอบครัว  การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก  
การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดย
การมีสวนรวมทุกภาคีเครือขายและเชื่อมโยงในกลุมอาเซียน 
สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา 
จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
สงเสริมงานดานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส 
สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ผูยากจน  ใหมี
ท่ีอยูอาศัยท่ีดี  คงทน  ถาวร  และมีสภาพแวดลอมท่ีดี 
สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ินตลอดจนให
ความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพในทุก ๆ ดาน 
สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานดานการรักษา
ความสงบเรียบรอย งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของ
ประชาชน  ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ี
เกิดท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 
สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางเปนระบบ  ปญหาอาชญากรรม  และการคามนุษย
ภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  การสราง
สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดาน
รางกายและจิตใจควบคูกับการใหการศึกษา และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 5  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและ
ยั่งยืน 

5.1 
 
 
5.2 
 
 
 
5.3 
 
 
 
5.4 

สงเสริมการจัดการสิ่ งแวดลอม  ขยะมูลฝอย  สิ่ งปฏิ กูล       
น้ําเสียในชุมชน  มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถ่ิน 
เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน ใน
การดําเนินการอนุรักษการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาไม  
น้ํา  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนและ
เกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 
การพัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินเปนองคกรแหงการเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลด
ผลกระทบจากภาวะโลกรอน 
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา  (Check  Dam) เพ่ือ
ชะลอการไหลของน้ําและตะกอนเสริมความสมบูรณของปา 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6  
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 
 

6.1 
 
6.2 
 
 
6.3 
 
 
 
 
 
6.4 
 
6.5 
 
 
6.6 
 
6.7 

ส งเสริมประชาธิป ไตย  ความเสมอภาค  สิทธิ เสรีของ
ประชาชน  และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถ่ิน  บน
พ้ืนฐานของความถูกตอง  ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาค
สวน 
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในดานการคลัง  วิธีการงบประมาณ  การบริหารงาน
บุคคลใหมีประสิทธิภาพ   โปรงใส  ทันสมัย  และประชาชน  
มีสวนรวม  ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
คอรรัปชั่น  ท้ังนี้เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนและการให
การบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใชและเทคโนโลยีตลอดจน  
การพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สงเสริม สนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภั ย  แก ไขป ญ ห าจราจร การลด อุบั ติ เห ตุ          
การบริหารจัดการ 
พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถายโอนใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนา
ทองถ่ินใหเขมแข็ง  เพ่ือใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการ
รวมกัน 

 
 
 

31 

 

 



 
 

 
4.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
  ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
  ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
  ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๓๒ 
 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๓๓ 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑๐๕ 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 
 

 ๑๑๓ 
 

 

 



เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,000,000     - - 1,000,000     ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.เชียงราย

เขาบานอาขาผาแดง หมูที่ 1 ของประชาชนใหไดรับ เขาบานอาขาผาแดง หมูที่ 1 บานปาเหียง รวดเร็วและปลอดภัย
บานปาเหียง ความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 เมตร ในการสัญจรไปมา

และปลอดภัย ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  2,000.00 ตร.ม.
ไหลทางกวางขางละ 0.00 - 0.50 เมตร

2 สรางลานตากขาวชุมชน หมูที่ 1 เพื่อสรางลานตากขาวในชุมชน สรางลานตากขาวชุมชน หมูที่ 1 บานปาเหียง 518,000        - - 518,000        ประชาชนมีลานตากขาว อบจ.เชียงราย
บานปาเหียง ใหประชาชนไดรับความสะดวก ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด ในชุมชนและไดรับความสะดวก

3 ขุดลอกแมน้ําพุ เพื่อปรับปรุงระบบการสงน้ํา ขุดลอกแมน้ําพุ ขนาดกวาง 15.00 เมตร 1,000,000     - - 1,000,000     พื้นที่การเกษตร ประมาณ อบจ.เชียงราย
พรอมสรางประตูเปด - ปดน้ํา เพื่อการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ ลึก 1.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร 2,000 ไร มีน้ําใช

หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง ยิ่งขึ้น พรอมสรางประตูเปด - ปดน้ํา จํานวน 2 ชุด อยางเพียงพอตลอดป

หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง
ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด

4 สรางศูนยเรียนรูความหลากหลาย เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรู สรางศูนยเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพ 500,000        - - 500,000        มีศูนยเรียนรูที่เปนกลไกจัดการ อบจ.เชียงราย
ทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ ทางชีวภาพสําหรับประชาชน เฉลิมพระเกียรติ บอน้ําพุเย็น ทางชีวภาพอยางตอเนื่องในชุมชน
บอน้ําพุเย็น หมูที่ 2 ในพื้นที่และในอําเภอพานและ หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน
บานแมคาวหลวง พื้นที่ใกลเคียง และการจัดการทรัพยากร

5 ขุดลอกหนองผา หมูที่ 3 เพื่อปรับปรุงระบบการสงน้ํา ขุดลอกหนองผา หมูที่ 3 บานหินถ้ํา 3,220,000     - - 3,220,000     พื้นที่การเกษตร ประมาณ อบจ.เชียงราย
บานหินถ้ํา เพื่อการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ ความลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร 1,000 ไร มีน้ําใช

ยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด อยางเพียงพอตลอดป
6 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา และบริหาร กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 800,000        - - 800,000        พื้นที่การเกษตรมากกวา อบจ.เชียงราย

รูปตัววี ลําเหมืองแมหนาด จัดการน้ําอยางเปนระบบ รูปตัววี ลําเหมืองแมหนาด หมูที่ 4 บานปาขา 1,000 ไร มีน้ําใชอยางเพียงพอ

หมูที่ 4 บานปาขา ตั้งแตขางวัดเชียงยืน ถึงบานใหมปาขา

ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบจ. กําหนด

106

งบประมาณและที่มา

บัญชีโครงการเกินศักยภาพ
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
7 กอสรางสะพาน คสล. เพื่อพัฒนาดานการคมนาคม กอสรางสะพาน คสล.ขามลําน้ําแมคาวโตน 750,000        - - 750,000        ประชาชนเขตติดตอตําบลสันกลาง อบจ.เชียงราย

ขามลําน้ําแมคาวโตน หมูที่ 6 ของประชาชนใหไดรับ หมูที่ 6 ขนาดกวาง 4 เมตร ทางเทา 2 ขาง และตําบลเจริญเมือง 
เชื่อมตําบลเจริญเมือง ความสะดวก รวดเร็ว ขางละ 08.0 เมตร ยาว 16 เมตร ไดรับ ความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัย ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด และปลอดภัย ในการสัญจร
8 กอสรางประปาหมูบาน เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค กอสรางประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000     - - 2,771,000     ประชาชนมีน้ําประปา กรมสงเสริมฯ

แบบบาดาลขนาดใหญ บริโภคของประชาชนใหเพียงพอ จํานวน 1 แหง สําหรับการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 6 บานแมคาวโตน ตอความตองการ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา อยางเพียงพอ

9 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ผิวจราจร เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ผิวจราจร 12,000,000   - - 12,000,000   ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.เชียงราย
ASRHALTIC CONCRETE ของประชาชนใหไดรับ ASRHALTIC CONCRETE สายบานดอยปาสัก รวดเร็วและปลอดภัย
สายบานดอยปาสัก หมูที่ 7 ความสะดวก รวดเร็ว หมูที่ 7 ต.เมืองพาน - บานแมคาวหลวง ในการสัญจรไปมา
ต.เมืองพาน - บานแมคาวหลวง และปลอดภัย หมูที่ 2 ต.สันกลาง ขนาดกวาง 6.00 เมตร
หมูที่ 2 ต.สันกลาง ยาว 5,500 เมตร หนา 4.00 เมตร

หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  33,000.00 ตร.ม.
10 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด เพื่อเปนศูนยรวมการออกกําลังกาย กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดตําบลสันกลาง 356,000 - - 356,000        ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย อบจ.เชียงราย

บานสันผักฮี้  หมูที่  7 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย และกิจกรรมนันทนาการ
ในตําบลสันกลางใชเวลาวางใหเปน หมูที่  7  บานสันผักฮี้ ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7,200,000     - - 7,200,000     ประชาชนเขตติดตอ อบจ.เชียงราย
สายบานสันผักฮี้ ซอย ๕ หมูที่ 7 ของประชาชนใหไดรับความสะดวก สายบานสันผักฮี้ ซอย ๕ หมูที่ 7 ตําบลสันกลาง และตําบล
ตําบลสันกลาง ถึงบานดอยปาสัก รวดเร็ว และปลอดภัย ตําบลสันกลาง ถึงบานดอยปาสัก เมืองพาน จํานวน 3 หมูบาน
หมูที่ 7 ตําบลเมืองพาน หมูที่ 7 ตําบลเมืองพาน ไดรับความสะดวก รวดเร็ว

และปลอดภัยในการสัญจร
12 กอสรางประปาหมูบาน เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค กอสรางประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 4,080,000     - - 4,080,000     ประชาชนมีน้ําประปา กรมสงเสริมฯ

แบบบาดาลขนาดใหญมาก บริโภคของประชาชนใหเพียงพอ จํานวน 1 แหง สําหรับการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 7 บานสันผักฮี้ ตอความตองการ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา อยางเพียงพอ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,940,000     - - 9,940,000     ประชาชนเขตติดตอ อบจ.เชียงราย

เลียบคลองชลประทาน ของประชาชนใหไดรับ ขนาดกวาง 6.00 เมตร ตําบลสันกลางและ
สายบานหัวฝาย หมูที่ 9 ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 3,580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตําบลทรายขาว จํานวน 7 หมูบาน
ตําบลสันกลาง ถึง บานแมคาววัง  และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 21,480.00 ตร.ม. ไดรับความสะดวก รวดเร็ว
หมูที่ 2 ตําบลทรายขาว และปลอดภัยในการสัญจร

14 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาการคมนาคมเขา กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - 500,000        ประชาชนและนักทองเที่ยว อบจ.เชียงราย
ขามไปแหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น ทองเที่ยวของตําบลสันกลาง ขามไป แหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น ไดรับความสะดวก รวดเร็ว
หมูที่ 10 บานผาจอ และของอําเภอพาน หมูที่ 10 บานผาจอ และปลอดภัยในการเดินทาง

ใหประชาชนไดรับความสะดวก ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร สัญจรถนนสายดังกลาว
รวดเร็ว และปลอดภัย

15 กอสรางอางเก็บน้ําหวยเมี่ยง เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ใหสามารถ กอสรางอางเก็บน้ําหวยเมี่ยง หวยดินสอ 3,000,000     - - 3,000,000     พื้นที่การเกษตรประมาณ กรมทรัพยากรน้ํา
หวยดินสอ หมูที่  10 ใชประโยชนไดอยางเต็ม หมูที่ 10 บานผาจอ 500 ไร มีน้ําใชอยางเพียงพอ

ประสิทธิภาพ ตลอดป
16 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาดานการคมนาคม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - 500,000        ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.เชียงราย

หมูที่ 11 บานปาเปา ของประชาชนใหไดรับ หมูที่ ๑๑ บานปาเปา รวดเร็วและปลอดภัย
ความสะดวก รวดเร็ว ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ในการสัญจรไปมา
และปลอดภัย

17 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาดานการคมนาคม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - 500,000        ประชาชนเขตติดตอ อบจ.เชียงราย
ขามลําน้ําแมปอน ของประชาชนใหไดรับ หมูที่ 11 ขามลําน้ําแมปอน ระหวางบานปาเปา ตําบลสันกลางและ
ระหวางบานปาเปา หมูที่ 11 ความสะดวก รวดเร็ว ตําบลสันกลาง เชื่อม บานศาลาวังโคง ตําบลปาหุง ไดรับ 
ตําบลสันกลาง เชื่อม บานศาลาวังโค และปลอดภัย หมูที่ 14 ตําบลปาหุง ความสะดวก รวดเร็ว และ
หมูที่ 14 ตําบลปาหุง ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร

18 กอสรางประปาหมูบาน เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค กอสรางประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000     - - 2,771,000     ประชาชนมีน้ําประปา กรมสงเสริมฯ
แบบบาดาลขนาดใหญ บริโภคของประชาชนใหเพียงพอ จํานวน 1 แหง สําหรับการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 11 บานปาเปา ตอความตองการ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา อยางเพียงพอ
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
19 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองหวยไร เพื่อเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการอุปโภค ขุดลอกหนองหวยไร หมูที่ 12 500,000        - - 500,000        มีแหลงเก็บกักน้ําไวใชเพื่อ กรมทรัพยากรน้ํา

หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา บริโภคและการเกษตร จํานวน บานใหมพัฒนา ขนาดกวาง 80.00 เมตร การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
1,000 ไร ชวยลดความเร็ว ความ ยาว 80.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ชวยลดความเร็วและความรุนแรง
รุนแรงของกระแสน้ํา และปองกัน ของกระแสน้ําและปองกัน 
การเกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก  การเกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก   

20 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจัดหาแหลงน้ําและ กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - 500,000        พื้นที่การเกษตร ไมนอยกวา อบจ.เชียงราย
กั้นลําน้ํารองลึก หมูที่ 13 พัฒนาระบบการจัดการน้ํา กั้นลําน้ํารองลึก หมูที่ 13 บานรองลึก 2,000 ไร และประชาชน
บานรองลึก อยางเปนระบบ ใหมีน้ําใช ขนาดกวาง 14.00 เมตร ประมาณ 200 ครัวเรือน

สําหรับการเกษตรและ การอุปโภค สันฝายสูง 1.50 เมตร มีน้ําสําหรับการเกษตรและ
บริโภคอยางเพียงพอ อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ

21 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา และบริหาร กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 1,000,000     - - 1,000,000     พื้นที่การเกษตรมากกวา อบจ.เชียงราย
ลําเหมืองชลประทาน   จัดการน้ําอยางเปนระบบและ ลําเหมืองชลประทาน 2,000 ไร มีน้ําใช
ตั้งแตหมูที่ 13 - หมูที่ 16 จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ตั้งแตหมูที่ 13 - หมูที่ 16 อยางเพียงพอ

ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด
22 อนุรักษฟนฟูแหลงขุดลอก เพื่อเก็บกักน้ําไวใชเพื่อการอุปโภค ขุดลอกคลองหนาฝาย - 500,000   - 500,000        มีแหลงเก็บกักน้ําไวใชเพื่อ กรมทรัพยากรน้ํา

คลองหนาฝาย หมูที่ 17 บริโภคและการเกษตร จํานวน หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา  การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
บานแมคาวโตนพัฒนา 1,752  ไร เพื่อชวยลดความเร็ว กวาง 40.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร  ชวยลดความเร็วและความรุนแรง

และความรุนแรงของกระแสน้ํา ลึก  3.00  เมตร ของกระแสน้ําและปองกัน 
และปองกันการเกิดอุทกภัย การเกิดอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก   

23 กอสรางประปาหมูบาน เพื่อจัดหาน้ําสําหรับการอุปโภค กอสรางประปาหมูบาน 2,771,000     - - 2,771,000     ประชาชนมีน้ําประปา กรมสงเสริมฯ
แบบบาดาลขนาดใหญ บริโภคของประชาชนใหเพียงพอ แบบบาดาลขนาดใหญ จํานวน 1 แหง สําหรับการอุปโภคบริโภค กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา ตอความตองการ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา อยางเพียงพอ

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,140,000     - - 8,140,000     ประชาชนเขตติดตอตําบล อบจ.เชียงราย
สายบานเวียงสา หมูที่ 18 ถึง ของประชาชนใหไดรับ ขนาดกวาง 6.00 เมตร สันกลางและตําบลทรายขาว
บานรวมไทย หมูที่ 13 ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 2,950.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 6 หมูบาน ไดรับ
ตําบลทรายขาว และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 17,700 ตร.ม. ความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยในการสัญจร
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,114,000     - - 2,114,000     ประชาชนเขตติดตอตําบล อบจ.เชียงราย

ทางเขาอางเก็บน้ําหวยผาแดง ของประชาชนใหไดรับ ขนาดกวาง 4.00 เมตร สันกลางและตําบลทรายขาว
หมูที่ 18 บานเวียงสา ความสะดวก รวดเร็ว ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 6 หมูบาน ไดรับ

และปลอดภัย หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. ความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร

26 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจัดหาแหลงน้ําและ กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000        - - 500,000        พื้นที่การเกษตร ไมนอยกวา อบจ.เชียงราย
กั้นลําน้ําแมหนาด หมูที่ 18 พัฒนาระบบการจัดการน้ํา กั้นลําน้ําแมหนาด หมูที่ 18 บานเวียงสา 2,000 ไร และประชาชน
บานเวียงสา อยางเปนระบบ ใหมีน้ําใช ขนาดกวาง 14.00 เมตร ประมาณ 200 ครัวเรือน

สําหรับการเกษตรและ สันฝายสูง 1.50 เมตร มีน้ําสําหรับการเกษตร
การอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ และอุปโภค บริโภค อยางเพียงพอ

27 ขุดลอกลําหวยแมหนาด เพื่อปรับปรุงระบบการสงน้ํา ขุดลอกลําหวยแมหนาด 7,000,000     - - 7,000,000     พื้นที่การเกษตร ประมาณ อบจ.เชียงราย
หมูที่ 18 บานเวียงสา ถึง เพื่อการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ หมูที่ 18 บานเวียงสา ถึง 2,000 ไร มีน้ําใช
หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง ยิ่งขึ้น หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง อยางเพียงพอตลอดป

ปากกวาง 3.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ยาว 15,000.00 เมตร

28 วางทอประปาภูเขา เพื่อแกปญหาการขาดแคลน วางทอประปาภูเขา 1,000,000     - - 1,000,000     ประชาชนมีน้ําสําหรับ อบจ.เชียงราย
จากเขื่อนผาแดง น้ําอุปโภค บริโภค ของราษฎร จากเขื่อนผาแดง หมูที่ 18 บานเวียงสา การอุปโภค บริโภค
หมูที่ 18 บานเวียงสา ถึง ถึง หมูที่ 10 บานผาจอ อยางเพียงพอ
หมูที่ 10 บานผาจอ ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา

29 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา และบริหาร กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต 10,000,000   - - 10,000,000   พื้นที่การเกษตรมากกวา อบจ.เชียงราย
สายหวยหลวง ตั้งแต หมูที่ ๑๒ จัดการน้ําอยางเปนระบบและ สายหวยหลวง ตั้งแตหมูที่ ๑๒  2,000 ไร มีน้ําใช กรมชลประทาน
หมูที่ 1๘ หมูที่ ๓ หมูที่ ๑๐ จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ ๑๘ หมูที่ ๓ หมูที่ ๑๐ หมูที่ ๒ อยางเพียงพอ
หมูทื่ ๒ หมูที่ 15 ตามแบบที่ อบต.สันกลาง กําหนด

30 กอสรางอางเก็บน้ําหวยตนยาง เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ใหสามารถ กอสรางอางเก็บน้ําหวยตนยาง 5,000,000     - - 5,000,000     พื้นที่การเกษตรประมาณ กรมทรัพยากรน้ํา
(หมูที่ 1, 2, 3, 10, 18) ใชประโยชนไดอยางเต็ม (หมูที่ 1, 2, 3, 10, 18) 1,000 ไร มีน้ําใชอยางเพียงพอ

ประสิทธิภาพ ตลอดป
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
31 กอสรางแกมลิง อางเก็บน้ํา เพื่อพัฒนาแหลงน้ํา ใหสามารถ กอสรางแกมลิง อางเก็บน้ํา 1,000,000     - - 1,000,000     พื้นที่การเกษตรประมาณ กรมทรัพยากรน้ํา

(หมูที่ 3 และหมูที่ 12) ใชประโยชนไดอยางเต็ม (หมูที่ 3 และหมูที่ 12) 1,000 ไร มีน้ําใชอยางเพียงพอ
ประสิทธิภาพ ตลอดป

32 สันกลางศูนยกลางการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  และ ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว 1,000,000     - - 1,000,000     สถานที่ทองเที่ยวในตําบล อบจ.เชียงราย
เชิงอนุรักษ สงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน และสิ่งอํานวยความสะดวก ไดรับการปรับปรุงและพัฒนา
สรางรายได พัฒนาแบบบูรณาการ ในพื้นที่แบบบูรณาการ สําหรับนักทองเที่ยวแบบครบวงจร สรางความสะดวกสบาย

ใหกับนักทองเที่ยว
33 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด เพื่อเปนศูนยรวมการออกกําลังกาย กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดตําบลสันกลาง 884,000 - - 884,000        ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย อบจ.เชียงราย

ตําบลสันกลาง ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย และกิจกรรมนันทนาการ
ในตําบลสันกลางใชเวลาวางใหเปน ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

34 กอสรางอาคารอเนกประสงค เพื่อใชเปนสถานที่จัดกิจกรรม กอสรางอาคารอเนกประสงคผูสูงอายุ 580,000        - - 580,000        ผูสูงอายุตําบลสันกลางมีสถานที่ อบจ.เชียงราย
ผูสูงอายุตําบลสันกลาง กิจการ  และภารกิจของผูสูงอายุ ตําบลสันกลาง  กวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร สําหรับจัดกิจกรรม และเปน

ในตําบลสันกลาง และเปนแหลง สูง 3.30  เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก
ศูนยการเรียนรู 120 ตารางเมตร เยาวชน และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบแปลนที่กําหนด

35 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติด เพื่อเปนศูนยรวมการออกกําลังกาย กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดตําบลสันกลาง 356,000 - - 356,000        ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย อบจ.เชียงราย
ตําบลสันกลาง  ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ตามแบบมาตรฐานการกีฬาแหงประเทศไทย และกิจกรรมนันทนาการ

ในตําบลสันกลางใชเวลาวางใหเปน หมูที่  15  บานแมคาวดวงดี  ใชเวลาวางใหเปนประโยชนและ
ประโยชนและหางไกลยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

36 กอสรางอาคารศูนยกีฬาประจํา เพื่อเปนศูนยรวมการออกกําลังกาย กอสรางอาคารศูนยกีฬา 1,000,000     - - 1,000,000     ประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกาย อบจ.เชียงราย
ตําบลสันกลาง ของประชาชนในตําบลสันกลาง ประจําตําบลสันกลาง และกิจกรรมนันทนาการ

ตามแบบที่ อบต. กําหนด
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เปาหมาย หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ 2560 2561 2562 รวม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
37 กอสรางหอประชุมประชาคม เพื่อใชเปนสถานที่ทํากิจกรรม กอสรางหอประชุมประชาคม ตําบลสันกลาง  1,980,000 - - 1,980,000     ประชาชนมีสถานที่สําหรับ อบจ.เชียงราย

ตําบลสันกลาง  ของตําบลสันกลาง เชน การประชุม ตามแบบที่ อบต. กําหนด การจัดกิจกรรมของตําบล
การจัดกิจกรรมตาง ๆ

38 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหเกิดแสงสวางทั่วถึง ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 2,000,000 - - 2,000,000     พื้นที่ในหมูบานมีแสงสวางทั่วถึง อบจ.เชียงราย
พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) และปองกันอันตราย ในตอนกลางคืนพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) และประชาชนมีความปลอดภัย

และประหยัดคาใชจาย ในชีวิตและทรัพยสิน และ
ประหยัดคาใชจรย

39 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคม ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 10,000,000 - - 10,000,000   ประชาชนไดรับความสะดวก อบจ.เชียงราย
ถนนสายหลัก ในตําบลสันกลาง  ของประชาชนใหไดรับ ถนนสายหลัก ในตําบลสันกลาง  รวดเร็ว ในการคมนาคม 

ความสะดวก รวดเร็ว ตามแบบที่ อบต. กําหนด และมีความปลอดภัย
และปลอดภัย

40 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ สงเสริมสนับสนุนความรูใหกับ อบรมใหความรูกับกลุมผูปลูกลําใย 549,600        - - 549,600        กลุมผูปลูกลําใยไดรับการอบรม อบจ.เชียงราย
และศักยภาพการผลิตลําใย กลุมผูปลูกลําใย ในตําบลสันกลาง ความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของกลุมผูปลูกลําใย และศักยภาพการผลิตลําใย
ตําบลสันกลาง

109,280,600 500,000 - 109,780,600 
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สวนท่ี  5 
ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน เม่ือดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ
วัน   
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธ
กิจ ซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

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

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช

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

การทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช

หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถ
ประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

 
 

 ๑๑๙ 
 



 
 
 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

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

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดได 

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ  

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

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยมีการกําหนดองคกรท่ี
รับผิดชอบวิธีการติดตามและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้ องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผล  

 
 
 

 

๑๒๐ 
 



 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 

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

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการ      
อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการ ขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจ
ไดรับการคัดเลือกอีกไดโดยมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบขอ 29 ดังนี้ 

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

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ท้ังนี้ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ 
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ

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

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาโดย
การกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว  
 

๑๒๑ 
 



 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2559 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
าสตรการพั 
 
 
 

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนการ
เปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตร
ย่ังยืน เช่ือมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN 

ยุทธศาสตรที่ 2  
การใชบริบทดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณ
ของทองถ่ินตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสราง
ภูมิคุมกันของครอบครัวชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 :การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพืน้ฐานอ่ืนๆ 
ท่ีจําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ 3 : 
การพัฒนาดานการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 4 : 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 5 : 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 : 
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ      
อบต.สันกลาง 

ยุทธศาสตรที1่ 
พัฒนาดานการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนาดานการทองเทีย่ว เศรษฐกิจ 
พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

แนวทางการ
พัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.
สันกลาง 
 

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

 

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

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

 

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

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

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

 
 

ผลผลิต / โครงการ 

แนวทางการ
พัฒนาทองถิ่น 

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดลุทางธรรมชาต ิ

6. สรางความเขมแข็ งให ชุมชน โดยชุมชนเขามามีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน หนวยงานภาครัฐ 
เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีความพึงพอใจในการใหบริการ
ขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชพีตางๆ 
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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แผนท่ียุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  
อําเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

Strategy  Map 
วิสัยทัศน 

“สันกลางอบอุน ชุมชนพัฒนา ปลอดยาเสพติด พิชิตความยากจน” 

 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที ่1 
พัฒนาดานการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรที ่3 
การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร
และอุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
เศรษฐกิจ พาณิชยและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหาร 
 

แนวทางการพัฒนา
ทองถ่ิน 

ของ อบต.สันกลาง 

3. จัดการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหมีความสมดลุทางธรรมชาต ิ

6. สรางความเขมแข็ งให ชุมชน โดยชุมชนเขามามีส วนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มีความพึงพอใจใน
การใหบริการขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชพีตางๆ 
ใหสามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

3. เพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ใหมีความสมดุลทางธรรมชาต ิ

6. เพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนา และแกไขปญหาของตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐานให
ไดมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

5. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน 
หนวยงานภาครัฐ เอกชนเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

2. เพ่ือสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

9. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกรและการใหบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น มี
ความพึงพอใจในการใหบริการขององคกร 

7. ปรับปรุงระบบการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับกับอํานาจหนาท่ี
เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจรัฐสูทองถิ่น อยางมีประสิทธิภาพ 

 

8. เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถของกลุมอาชีพตางๆ ให
สามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน รวมท้ังปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
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