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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.2559 – 2561)   ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง             
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการท่ีจะกําหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน  ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา           
โดยกําหนดรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดข้ึนในหวงระยะเวลาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป  ซ่ึงจะสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชน 
 

 องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  หวังเปนอยางยิ่งวา  การจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งนี้  จะทําให
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชน  และ
ประเทศชาติโดยสวนรวมตอไป 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
มิถุนายน  2558 
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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  และผานกระบวนการการ                  
มีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  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 



  

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 



  

 ข้ันตอนท่ี  ๔  นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหาร             
สวนตําบล  เพ่ือใหความเห็นชอบ 
 ข้ันตอนท่ี  ๕  นายกองคการบริหารสวนตําบลนํารางแผนพัฒนาสามป ท่ีผานความเห็นชอบจาก            
สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาประกาศใชและใหประชาชนไดรับทราบโดยท่ัวกันและนําแผนพัฒนาสามป
พรอมท้ังโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับอําเภอ  เพ่ือใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอพิจารณาความสอดคลองกับ           
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของจังหวัด  และโครงการท่ีเกินศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล  เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับปฏิบัติ       
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 
 
 



  

  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 
 
 
 
 



  

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 
 

 
 
 



  

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 
 



  

เนื้อท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ  77.91  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
48,693.75  ไร 

ประชากร 
จําแนกเปนรายหมูบาน  ไดดังตอไปนี้ 

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

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

รวม 3,313 4,173 4,382 8,555 
*  ขอมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕8  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 
 
 
 



ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย ไร ราย

1 818 103 346 34 131 13 4 2 244 48 50 6 43

2 1,494 159 894 79 384 38 99 34 18 5 20 3 79

3 1,302 124 560 38 175 16 117 35 35 7 320 28 95

4 1,801 120 1,534 102 160 15 3 2 4 1 - - 100

5 789 55 660 50 57 5 - - - - - - 72

6 833 53 695 48 40 5 - - - - - - 98

7 2,130 126 1,465 120 54 6 - - - - - - 611

8 1,575 106 1,485 102 39 3 1 1 - - - - 50

9 1,705 144 1,284 97 198 19 17 7 11 2 100 19 95

10 1,463 165 877 72 231 23 161 44 37 8 108 18 49

11 957 86 720 61 177 17 17 8 - - - - 43

12 1,395 159 316 21 158 15 121 33 262 40 520 50 18

13 1,029 49 930 47 18 2 - - - - - - 81

14 1,660 126 1,386 110 168 16 - - - - - - 106

15 945 94 560 46 235 23 33 18 4 1 30 6 83

16 697 62 576 57 58 5 - - - - - - 63

17 234 17 75 7 109 10 - - - - - - 50

18 640 72 27 2 166 16 136 27 11 2 260 25 40

21,467 1,820 14,390 1,093 2,558 247 709 211 626 114 1,408 155 1,776

  *  ขอมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.2557  ที่มา  สํานักงานเกษตรอําเภอพาน  

พื้นที่การเกษตร  21,467  ไร  คุณภาพดินทําการเกษตร  ดินสวนใหญเปนกรวดทราย  หนาดินถูกซะลาง  พื้นที่ทําการเกษตร  เปนที่ราบสูง  ขาดแคลนน้ําที่จะทําการเกษตรกรรมในฤดูแลง

       ขอมูลการเกษตร

สับปะรด อื่นๆขาวโพด
หมายเหตุ

                    ตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

แกวมังกร

สันผักฮี้

ทาทรายมูล

ลําไย

หัวฝาย

ผาจอ

ปาเหียง

แมคาวหลวง

ถ้ํา

รวม

หมูที่ ชื่อบาน
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด ชาวนาป

เวียงสา

ปาขา

ปาตาก

แมคาวโตน

ปาเปา

รองลึก

ใหมพัฒนา

ปาขาดอนชัย

แมคาวดวงดี

สันโคง

แมคาวพัฒนา



  

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    1  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 
2.  สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน    1    แหง 
     มีขาราชการปฏิบัติงานประจํา   จํานวน    5    คน 
     และลูกจาง     จํานวน    5    คน 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   ตูยามตํารวจ    จํานวน      1  แหง 
       มีเจาหนาท่ีตํารวจปฏิบัตงิานประจํา  จํานวน      2  นาย 
   ศูนย  อปพร.    จํานวน      1  แหง 
       มีสมาชิก  อปพร.    จํานวน  150  คน 
 



  

 การทองเท่ียว 
 ตําบลสันกลางมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ  ดังนี้ 
   1.  แหลงทองเท่ียวบอน้ําพุเย็น  หมูท่ี  2 
   2.  แหลงทองเท่ียวหนองถํ้า  หนองผา  หมูท่ี  3 
   3.  อางเก็บน้ําหวยผาแดง  หมูท่ี  18 

 รายไดเฉล่ียของครัวเรือนตําบลสันกลาง 
   -  รายไดเฉลี่ย  98,790 บาท/ครัวเรือน/ป  (ขอมูล จปฐ.ป  2557) 

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     500  เลขหมาย 
 3.  ผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี    จํานวน  3,000  เลขหมาย 
 4.  ไปรษณียเอกชน    จํานวน         1  แหง 

การไฟฟา 
 -  จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช   จํานวน       18  หมูบาน 

มวลชนจดัตั้ง 
 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 



  

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  20  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. 



  

 มาตรา  68  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลอาจจัดทํากิจการในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  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)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 (21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
 (22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
 (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 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

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 
 
 
 



 

 -  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 

 
 
 
 
 
 



 

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  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 



 

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 
 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนโครงการในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนโครงการแผนพัฒนาสามป   

(ป  2557) 

จํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณเปรียบเทียบกับ

โครงการในแผนพัฒนาสามป
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จํานวนโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ

 คิดเปนรอยละ  82.42  (สูตร : จํานวนโครงการในขอบัญญัติคณูดวย  100  หารดวยจาํนวนโครงการ         ท่ีบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป = 136 X 100÷165 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจํานวนงบประมาณในขอบัญญัติงบประมาณกับจํานวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามป (ป  
2557) 

จํานวนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณเปรียบเทียบกับ
งบประมาณตามแผนพัฒนาสามป
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จํานวนงบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณ

 คิดเปนรอยละ 97.43 (สูตร : จํานวนงบประมาณในขอบัญญัตคิูณดวย 100 หารดวยจาํนวนงบประมาณในแผนพัฒนา
สามป =  29,142,755 X 100÷29,909,750 

 

 



 

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

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

 
 



 

สวนท่ี  ๔ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

วิสัยทัศนการพัฒนา  (Vision)   
 จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  คือ 
“สันกลางอบอุน  ชุมชนพัฒนา  ปลอดยาเสพติด  พิชิตความยากจน” 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลางมีความจําเปนตองสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย  ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        

และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑  (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  เพ่ือใหการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย        

บรรลุวัตถุประสงค  เปนไปตามเปาหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสันกลางจึงกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง              
การพัฒนา  ดังนี้ 

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

๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและท่ัวถึง และดํารงชีวิตอยูในสังคม                  
อยางเปนสุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 
  ๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ
ในทองถ่ิน 
  ๒.๓  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง 



 

  ๒.๔  สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพ่ือสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ  
  ๒.๕  สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒.๖  สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  ๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว             
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือบริการประชาชน 
  ๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน 
  ๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดย
การมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 

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

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

๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถ่ิน และเกิด
แนวทางในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดจนการเพ่ิมมูลคาของ
สินคา นําไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพ่ือรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
  ๔.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๔.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอน
เสริมความสมบูรณของปา  

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
           ๕.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ให
สอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน 
          ๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี
จําเปน 



 

  ๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหมีน้ํา
เพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวม 
ของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

๖.๒ เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับ          
ของทุกภาคสวน 

๖.๓ พัฒนาขีดความสามารถ เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย
และประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น ท้ังนี้เพ่ือการแกไขปญหาของ
ประชาชนและ การใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความ 
รวมมือและการบูรณการรวมกัน 
  ๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย 
วิสัยทัศน 

 “รวมประสาน  มุงบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทํางานแบบมีสวนรวม  ประชาชนเปนสุข” 
โดยกําหนดไวเปน  6  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงภายในองคกรปกครองทองถิ่นเพ่ือรองรับ  การขยายตัว
ของการลงทุนภายในทองถิ่น  และการเช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1.1  การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง  ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ และการพัฒนา 

ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวในดานการคาและการลงทุนในเขตของ   องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

1.2  สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง  การพัฒนา            
พืชเกษตร  สัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.3  พัฒนางานดานการผังเมือง  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  
และงานควบคุมอาคาร 
  

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   
ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหประชาชนไดพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 



 

2.2  สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน  เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว   
และการจัดการตลาด  เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพท้ังภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และหัตถกรรม          
กลุมวิสาหกิจชุมชน  กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  อยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต 
จนถึงการตลาด 

2.3  การพัฒนาระบบชลประทาน  หรือการพัฒนาแหลงน้ํา  และระบบบริหารจัดการน้ํา  
เพ่ือสนับสนุนผลผลิตทางดานการเกษตร  และรองรบัการปลกูพืชเศรษฐกิจ  การขยายพันธุพืช  และพันธุสัตว 
ท่ีขาดแคลน  เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพเมล็ดพันธุและพันธุสัตว  ตลอดจนสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกร 
ในพ้ืนท่ีดานการผลิต  การแปรรูป  การจําหนายและการตลาด  เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

2.5  เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและจัดหาแหลงทองเท่ียวใหม 
ตามศักยภาพของพ้ืนท่ีใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ 

2.6  สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  วิถีชีวิต  วัฒนธรรม 
และประเพณีทองถ่ิน  พรอมยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวสรางความ
ประทับใจแกนักทองเท่ียวและผูมาเยือน  

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
แนวทางการพัฒนา 

3.1  สงเสริมและสนับสนุน  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ  นอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน 

3.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.3  พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับ 
ประเทศเพ่ือนบาน  พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.4  สนับสนนุการเรียนรูคูคุณธรรม  รวมกับสถาบันทางศาสนา  รวมท้ังสงเสริมการศึกษา 
ท่ีคํานึงถึง  ภูมิปญญาทองถ่ิน  วัฒนธรรมทางดานภาษา  และการแตงกายลานนา 

3.5  สงเสริมการเรียนรูอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรมประเพณี  สังคมและคานิยมลานนา 
เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 

3.6  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรู 
อยางกวางขวางและท่ัวถึง 

3.7  ประสานและสรางความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพ่ือตอบสนองตลาดแรงงาน 
และศักยภาพกําลังแรงงาน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  
การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย 

4.2  สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินและแพทยทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาวะชุมชน 
4.3  สงเสริมและสนับสนุน  การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา  จารีตประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4.4  สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห  การพัฒนา 

คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการและผูดอยโอกาส 
 



 

4.5  สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผูยากไร  ผูดอยโอกาส  ผูยากจน  ใหมีท่ีอยูอาศัยท่ีดี  คงทน  ถาวร  
และมีสภาพแวดลอมท่ีดี 

4.6  สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน  ตลอดจนใหความสําคัญกับ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ใหไดรับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันอยางครบถวน  และเปนธรรม 
 

4.7  สนับสนุนงานดานการสงเสริมอาชีพและฝกอาชีพใหกับประชาชน  กลุมแรงงานนอกระบบ  
กลุมผูไมมีงานทํา  เพ่ือกอใหเกิดการสรางงานและอาชีพ  รวมท้ังการสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุและผูพิการมีงานทํา
และมีรายไดเพ่ือการยังชีพ  

4.8  สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย  
งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 

4.9  สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ   
ปญหาอาชญากรรม  และการคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

4.10  สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ังทางดานรางกายและ 
จิตใจควบคูกับการใหการศึกษา             

4.11  สงเสริมการสรางสวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  และสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ําเสียในชุมชน  มลพิษทางอากาศ  
ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถ่ิน     

5.2  เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน  ในการดําเนินการอนุรักษ  
การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาไม  น้ํา  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ  ใหเกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จ
อยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ 

5.3  สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีชวยใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงาน 
อยางประหยัด  การใชพลังงานทดแทนและการลดมลพิษ  และลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน 

5.4  พัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.5  สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา  (Check Dam)  เพ่ือชะลอการไหลของน้ํา และ 
และตะกอนเสริมความสมบูรณของปา 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

6.1  สงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  และการมีสวนรวม 
ในการพัฒนาทองถ่ิน 

6.2  เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถ่ิน  บนพ้ืนฐานของความถูกตอง  
ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน 

6.3  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลัง  
วิธีการงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม  ท้ังนี้ 
เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชน และการใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

6.4  พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใชและเทคโนโลยี  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.5  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหา

จราจร  การลดอุบัติเหตุ  และการบริหารจัดการ 



 

6.6  สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในจังหวัด 
6.7  พัฒนาระบบการจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.8  พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.9  เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง  เพ่ือใหเกิด 

ความรวมมือและการบูรณการรวมกัน 

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



 

 
4.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
  ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา 
  ผ 02 บัญชีประสารโครงการพัฒนา 
  ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนนา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 



 

 

 
 
 
 

 
ผ 01 บัญชีโครงการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม หนวยงานที่รับผิดชอบ
ป 2559 ป 2560 ป 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเขาบานอาขาผาแดง หมูที่ 1 3,303,000      -    -   3,303,000         อบจ.เชียงราย

2 ขุดลอกแมน้ําพุ พรอมสรางประตูเปด - ปดน้ําหมูที่ 2 บานแมคาวหลวง 1,000,000      -    -   1,000,000         อบจ.เชียงราย

3 สรางศูนยเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

บอน้ําพุเย็น หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง

4 กอสรางระบบประปาหมูบานผิวดินขนาดใหญบานหินถ้ํา  หมูที่ 3 3,647,000      -    -   3,647,000         กรมทรัพยากรน้ํา

5 ขุดลอกหนองถ้ํา หมูที่ 3 บานหินถ้ํา 1,790,000      -    -   1,790,000         อบจ.เชียงราย

6 ขุดลอกหนองผา หมูที่ 3 บานหินถ้ํา 3,220,000      -    -   3,220,000         อบจ.เชียงราย

7 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตรูปตัววี ลําเหมืองแมหนาด 800,000         -    -   800,000           อบจ.เชียงราย

หมูที่ 4 บานปาขา

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสันผักฮี้ หมูที่ 7 ตําบลสันกลาง 7,200,000      -    -   7,200,000         อบจ.เชียงราย

ถึงบานใหมสันผักหละ หมูที่ 11 ตําบลเมืองพาน

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน 6,480,000      -    -   6,480,000         อบจ.เชียงราย

สายบานหัวฝาย หมูที่ 9 ตําบลสันกลาง ถึง บานแมคาววัง  

หมูที่ 2 ตําบลทรายขาว

10 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามไปแหลงทองเที่ยวบอน้ําพุเย็น 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

หมูที่ 10 บานผาจอ

11 กอสรางอางเก็บน้ําหวยเมี่ยง หมูที่  10 3,000,000      -    -   3,000,000         กรมทรัพยากรน้ํา

12 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 11 บานปาเปา 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม หนวยงานที่รับผิดชอบ

ป 2559 ป 2560 ป 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําน้ําแมปอน 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

ระหวางบานปาเปา หมูที่ 11 ตําบลสันกลาง เชื่อม บานศาลาวังโคง

หมูที่ 14 ตําบลปาหุง

14 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหนองหวยไร หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา 500,000         -    -   500,000           กรมทรัพยากรน้ํา

15 กอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญบานรองลึก  หมูที่ 13 2,771,000      -    -   2,771,000         กรมสงเสริมฯ

16 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นลําน้ํารองลึก หมูที่ 13 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

บานรองลึก

17 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตลําเหมืองชลประทาน   1,000,000      -    -   1,000,000         อบจ.เชียงราย

ตั้งแตหมูที่ 13 - หมูที่ 16

18 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญบานปาขาดอนชัย หมูที่ 14 2,771,000      -    -   2,771,000         กรมสงเสริมฯ

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานเวียงสา หมูที่ 18 ถึง 10,000,000    -    -   10,000,000      อบจ.เชียงราย

บานรวมไทย หมูที่ 13 ตําบลทรายขาว

20 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ําขุดลอก คลองหนาฝาย หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา 500,000         -    -   500,000           กรมทรัพยากรน้ํา

21 กอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กั้นลําน้ําแมหนาด หมูที่ 18 บานเวียงสา 500,000         -    -   500,000           อบจ.เชียงราย

22 กอสรางประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลางบานเวียงสา  หมูที่ 18 2,300,000      -    -   2,300,000         กรมสงเสริมฯ

23 ขุดลอกลําหวยแมหนาด หมูที่ 18 บานเวียงสา ถึง หมูที่ 2 บานแมคาวหลวง 7,000,000      -    -   7,000,000         อบจ.เชียงราย

24 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตสายหวยหลวง ตั้งแต หมูที่ ๑๒ 10,000,000    -    -   10,000,000      อบจ.เชียงราย

หมูที่ 1๘ หมูที่ ๓ หมูที่ ๑๐ หมูทื่ ๒ หมูที่ 15 กรมชลประทาน

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม หนวยงานที่รับผิดชอบ

ป 2559 ป 2560 ป 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

25 กอสรางสะพาน คสล.ขามลําน้ําแมคาวโตน หมูที่ 6 เชื่อมตําบลเจริญเมือง 750,000         -    -   750,000           อบจ.เชียงราย

26 สันกลางศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สงเสริมอาชีพ 1,000,000      -    -   1,000,000         อบจ.เชียงราย

สรางรายได พัฒนาแบบบูรณาการ

27 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดตําบลสันกลาง 884,000  -    -   884,000           อบจ.เชียงราย

28 กอสรางอาคารอเนกประสงคผูสูงอายุตําบลสันกลาง 580,000         -    -   580,000           อบจ.เชียงราย

29 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดตําบลสันกลาง  356,000  -    -   356,000           อบจ.เชียงราย

30 กอสรางลานกีฬาตานยาเสพติดบานสันผักฮี้  หมูที่  7 356,000  -    -   356,000           อบจ.เชียงราย

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานสันผักฮี้ ซอย ๕ หมูที่ 7 7,200,000      -    -   7,200,000         อบจ.เชียงราย

 ตําบลสันกลาง ถึงบานดอยปาสักหมูที่ 7 ตําบลเมืองพาน

32 กอสรางอาคารศูนยกีฬาประจําตําบลสันกลาง 1,000,000      -    -   1,000,000         อบจ.เชียงราย

33 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง ผิวจราจร ASRHALTIC CONCRETE 4,000,000  -    -   4,000,000         อบจ.เชียงราย

บานสันผักฮี้ - บานปาเหียง บานสันผักฮี้  หมูที่  7

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเขาอางเก็บน้ําหวยผาแดง 2,114,000      -    -   2,114,000         อบจ.เชียงราย

หมูที่ 18 บานเวียงสา

35 กอสรางหอประชุมประชาคม ตําบลสันกลาง 1,980,000      -    -   1,980,000         อบจ.เชียงราย
36 โครงการติดตั้งไฟฟาสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 2,000,000  -    -   2,000,000 อบจ.เชียงราย
37 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000  -    -   2,723,900 กรมทรัพยากรน้ํา

หมูที่ 5 บานปาตาก 

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดย องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย



ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ รวม หนวยงานที่รับผิดชอบ
ป 2559 ป 2560 ป 2561
(บาท) (บาท) (บาท)

38 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000  -    -   2,771,000 กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 6 บานแมคาวโตน 

39 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญมาก 4,080,000  -    -   4,080,000 กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 7 บานสันผักฮี้ 

40 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000  -    -   2,771,000 กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 11 บานปาเปา

41 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญมาก 4,080,000  -    -   4,080,000 กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 12 บานใหมพัฒนา 

42 กอสรางระบบประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ 2,771,000  -    -   2,771,000 กรมทรัพยากรน้ํา
หมูที่ 17 บานแมคาวโตนพัฒนา 

111,698,900  -    -   111,698,900

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

รวมทั้งสิ้นจํานวน   42  โครงการ



 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พ.ศ. 2559 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
าสตร์การพ ั
 
 
 

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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สวนท่ี  5 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

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
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 



 
 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

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

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) ห รือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด 
พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน
ระดับจังหวัดได 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 มีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ  

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

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลโดยมีการกําหนดองคกรท่ี
รับผิดชอบวิธีการติดตามและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลดังนี้องคกรรับผิดชอบในการติดตาม และ
ประเมินผล  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 



 
 

ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย 

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

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการกรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกไดโดยมีอํานาจหนาท่ีตามระเบียบขอ 29 ดังนี้ 

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

ตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
ท้ังนี้ยังไดกําหนดไวในระเบียบฯ 

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและ
รายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

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

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน 

 (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม 

5.3 เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาโดย
การกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันกลางใชแบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบท่ีกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว  
 



ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

๑.๑ สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 1 20,000         1 20,000         1 20,000         3 60,000            

ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ

และตามเกณฑมาตรฐาน

๑.๒ สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจ 18 3,308,000    16 3,288,000    15 3,228,000    49 9,824,000       

และความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑.๓ สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในทองถิ่น  1 100,000       1 100,000       1 100,000       3 300,000          

ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีคุณภาพ

ทุกดานในทุก ๆ ดาน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

๑.๔ พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษา ผูสอนภาษา 1 50,000         1 50,000         1 50,000         3 150,000          

ตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน 

พรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

๑.๕ สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา  2 50,000         - - - - 2 50,000            

รวมทั้งสงเสริมการศึกษาที่คํานึงถึง ภูมิปญญาทองถิ่น 

วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา

๑.๖ สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 40,000         2 45,000         1 40,000         4 125,000          

สื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม

เพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
รวม 24 3,568,000   21 3,503,000   19 3,438,000   64 10,509,000    

ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60

สวนที่  ๕  บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๕9 - ๒๕61)

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง  อําเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห 11 14,451,000  7 14,311,000  7 14,311,000  25 43,073,000     

การคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

๒.๒ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกัน 14 680,000       3 110,000       5 140,000       22 930,000          

และแกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเตือนภัย

ที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น

๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษ 12 620,750       11 542,000       11 542,000       34 1,704,750       

และเผยแพรวัฒนธรรมจารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น 

และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง

๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 150,000       1 50,000         2 100,000       7 300,000          

ประชาชนสนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม

๒.๕ สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา 2 80,000         1 60,000         1 60,000         4 200,000          

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

๒.๖ สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ 12 447,000       10 500,000       19 1,490,000    41 2,437,000       

การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

๒.๗ สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข   1 100,000       - - - - 1 100,000          

การอนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก 

ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน

๒.๘ สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน 2 65,000         1 20,000         1 20,000         4 105,000          

๒.๙ สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอ 3 505,000       5 637,550       4 532,630       12 1,675,180       

ใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย

รวม 61 17,098,750 39 16,230,550 50 17,195,630 150 50,524,930    

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61 รวม  ๓  ป

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ



ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว  

เศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรม 

๓.๑ สงเสริมสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติเชิงเกษตร 2 200,000 2 200,000 2 200,000 6 600,000          

สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

๓.๒ พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ 1 40,000         1 40,000         1 40,000         3 120,000          

และสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชนตามศักยภาพของพื้นที่

๓.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย  5 255,000       1 100,000       2 3,100,000    8 3,455,000       

เกษตรปลอดสารพิษ การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตวเกษตร

ไดอยางทั่วถึงและถูกหลักวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขาย 1 100,000       2 350,000       10 1,950,000    13 2,400,000       

ในการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม

๓.๕ สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ   2 100,000       2 100,000       2 100,000       6 300,000          

ในการผลิตปุยอินทรีย ปุยชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร 

เพื่อใชในการเกษตร

๓.๖ สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม  2 91,900         - - 1 100,000       3 191,900          

ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่น และเกิดแนวทาง ในการนําไปสู

วิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ 

ตลอดจนดารเพิ่มมูลคาของสินคา นําไปสูอุตสาหกรรม

ในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน

รวม 13 786,900      8 790,000      18 5,490,000   39 7,066,900      

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ป  ๒๕๕9 ป  ๒๕60 ป  ๒๕61

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ

รวม  ๓  ป



ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนา

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.๑ สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 2 650,000       1 600,000       1 600,000       4 1,850,000       

๔.๒ ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 100000 2 35,000.00 1 30,000         5 165,000          

๔.๓ สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ 4 131,900       3 100,000       3 100,000       10 331,900          

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check  Dam)  1 20,000         1 20,000         1 20,000         3 60,000            

เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอน เสริมความสมบูรณของปา

รวม 9 901,900      7 755,000      6 750,000      22 2,406,900      

ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๕.๑ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน  9 1,712,000    10 1,880,000    29 4,820,000    48 8,412,000       

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหสอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของประชาชน

๕.๒ สนับสนุนการปรับปรุง และกอสรางถนน ทางระบายน้ํา  20 3,944,000    15 3,000,000    67 11,900,000  102 18,844,000     

สะพาน และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

๕.๓ สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ  1 400,000       3 800,000       7 1,400,000    11 2,600,000       

แหลงน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตร 

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค

รวม 30 6,056,000   28 5,680,000   103 18,120,000 161 29,856,000    

รวม  ๓  ป
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๖.๑ สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 5 133,000       3 78,000         4 88,000         12 299,000          

และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

๖.๒ สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง 9 236,250       3 120,000       3 120,000       15 476,250          

ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน

๖.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 4 370,000       4 370,000       4 370,000       12 1,110,000       

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการคลัง วิธีการงบประมาณ 

การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ทันสมัย และประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปราม

การทุจริต คอรรัปชั่น ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและ 

การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ

๖.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่ และ 30 9,375,000    19 1,055,000    19 1,055,000    68 11,485,000     

เทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

๖.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอน 2 150,000       2 150,000       2 150,000       6 450,000          

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๖.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่น 1 10,000         - - - - 1 10,000            

ใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณการรวมกัน

๖.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล 12 405,000       6 95,000         6 95,000         24 595,000          

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

รวม 63 10,679,250 37 1,868,000   38 1,878,000   138 14,425,250    
รวมทั้ง  ๖  ยุทธศาสตร 200 39,090,800 140 28,826,550 234 46,871,630 574 114,788,980  

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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