แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560

องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ขอ 27 กําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น” โดยมีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 สวน คือ
(1) สวนที่ 1 บทนํา ประกอบดวย บทนํา, วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน, ขั้นตอนการจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน, ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(2) สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบดวย บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ บัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงานมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) สําหรับใชเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อควบคุม การดําเนินงาน เนื่องจากไดแสดงถึง เปาหมาย รายละเอียด
กิจกรรม และระยะเวลาการดําเนินงานไวอยางชัดเจน รวมทั้งแสดงถึงการดําเนินงาน จริงใหเปนไปอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเปนเครื่องมือในการดําเนินการติดตามประเมินผล ซึ่งตองจัดทําเปนประจําทุกป โดยตอง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและงบประมาณรายจายประจําป
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
ของสวนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณและโครงการที่ไดกําหนดไว รวมทั้ง
การใชทรัพยากร ทางการบริหารใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดประโยชนสูงสุด และ สามารถสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริงและยั่งยืนตอไป
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 แนวคิดในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
ขอ 26 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 ขอ 27 กําหนดใหจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและ
โครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น”
แผนการดําเนินงาน เปนแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการ
จริงทั้งหมด ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ ซึ่งเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานในปงบประมาณนั้น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงเปนเครื่องมือที่จะนํามาใชในการบริหารจัดการโครงการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ทําใหทราบถึงโครงการ
กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กําหนดไวลวงหนา มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2
1.2 ลักษณะของแผนดําเนินงานประจําป
1. ความหมายของแผนการดําเนินงานประจําป หมายถึง แผนปฏิบัติการที่จะตองดําเนินการ
ในปงบประมาณ มีโครงการ กิจกรรมที่แนนอน และระบุระยะเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน
2. แผนการดําเนินงาน มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณของปนั้น นอกจากนี้ แผนงาน/โครงการที่บรรจุในเอกสาร
แผนการดําเนินงานตองมีความพรอม 3 ประการ คือ ประการแรก มีความแนนอนของกิจกรรมทีจ่ ะดําเนินการ
ประการที่ 2 มีความเรียบรอยในดานรูปแบบและรายการทางเทคนิค ประการสุดทาย มีรายละเอียดในคาใชจาย
ของแผนงาน/โครงการ
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1.3 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ประจําปงบประมาณนั้น เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงาน
ในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการ
ทํางานกับหนวยงาน และจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน
2. เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลสันกลาง โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก
3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่ม ขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยอื่นดําเนินการ
3.2 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ที่เกิดจากการจายขาดเงินสะสม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่น ๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ
(ถามี)
3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดําเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวตอเนื่อง
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ที่องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง พิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที่
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1.4 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
กําหนดใหการจัดทําแผนการดําเนินงานตาม ขอ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ขอ 4 และไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนการ
ดําเนินงานตาม ขอ 12 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนการลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น ประกาศ
เปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
3. แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ปงบประมาณนั้น
การขยายเวลาจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
การจัดทําแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม
ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแผนการดําเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่น ๆ (โดยใหจัดทําเปนแผนการดําเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3, 4,...)
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1.5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ชวยเผชิญการเปลี่ยนแปลง
การวางแผน ชวยทําใหองคกรมีความพรอมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตและชวยใหองคกรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายใน กอนที่จะเกิดเหตุการณที่อาจนําไปสูความไมแนนอนและ
ความเสี่ยงตาง ๆ ที่จะเปนผลเสียตอองคกรโดยรวม
2. ชวยปองกันมิใหเกิดปญหาในอนาคต
การวางแผน ชวยปองกันมิใหเกิดปญหาสําคัญขึ้นในอนาคต ซึ่งเปนประโยชนตอผูบริหารและผูเกี่ยวของ
กับปญหานั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของผูบริหารในการพิจารณาถึงสภาพหรือสภาวะเหตุการณในอนาคต
และอาศัยความรูความสามารถในการทํานายเหตุการณในอนาคตดวย
3. ชวยใหองคกรมุงสูอนาคตอยางมีทิศทาง
การวางแผน เห็นหลักหรือแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปฏิบัติงาน รวมทั้งผลงาน
ที่จะเกิดขึ้น ผูบริหารและผูปฏิบัติงานสามารถศึกษาหาความรูในเรื่องดังกลาวไดจากแผนงานลวงหนา กอนจะกระทํา
การใด ๆ อยางไร ที่ไหน เมื่อใด ตลอดจนจะใชเครื่องมือขนาดไหน ประเภทใด จึงจะทําใหเกิดความสําเร็จที่จะเกิดขึ้น
4. ชวยใหการทํางานเปนระบบ
การวางแผน ชวยใหการทํางานเปนระบบและเสริมสรางกระบวนการทํางานดานตาง ๆ ที่จะชวยให
การปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่จะเปนไปสูผลงาน และผลลัพธที่คาดหมายไดอยางถูกตอง สอดคลองกับปญหาหรือ
ความตองการที่มาจากสภาพแวดลอมองคกร
5. ชวยใหการทํางานมีความเปนไปได
การวางแผน ชวยใหการทํางานสําเร็จ ทั้งนี้ เพราะการกระทํานั้นมีความยากงายแตกตาง ๆ กัน
โดยทั่วไปแลวการกระทําจะยากกวาการคิดหรือกลาวแบบผูบริหารก็คือ การปฏิบัติตามแผนนั้นมีความยากลําบาก
มากกวาการวางแผนมายหลายเทา การวางแผนจะชวยใหการกระทํามีความเปนไปไดมากยิ่งขึ้นจะตองเปนไปอยาง
มีความสอดคลองสัมพันธกัน เปนระบบทุกสวนทุกดาน โดยอาศัยการประสานความรวมมือซึ่งสามารถรูไดลวงหนา
จากแผน
6. ชวยใหเกิดการประหยัด
การวางแผน ชวยใหมีการกําหนดกลยุทธเครื่องมือในการปฏิบัติงาน มีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด มีการ
ทําลองทดสอบและประเมินถึงผลดี ผลเสีย รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนอื่น ๆ ของการวางแผนเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด
7. ชวยใหเกิดความสะดวกและงายในการบริหาร
การวางแผน ทําใหการริเริ่มการปฏิบัติงานดี ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว ในการควบคุมการทํางาน
เมื่อมีความรวมมือ ประสานงานและสอดคลองสัมพันธกันทุกสวน
8. ชวยริเริ่มและพัฒนาการทํางานเชิงรุก
การวางแผน ชวยริเริ่มและพัฒนาการทํางานเชิงรุก หรือการทํางานเพื่อปอกันปญหาหรือความตองการ
มีความสําคัญและเปนประโยชนในการสรางความริเริ่มหรือนวัตกรรมตาง ๆ รวมทั้งการสรางโอกาสในการพัฒนา
ใหยืนอยูแถวหนาไดตลอดเวลา
9. ชวยสรางความสมานฉันท
การวางแผน ชวยสรางความสมานฉันท เปนการสรางสุขภาพที่ดีขึ้นในองคกร ทําใหสมาชิกทุกคน
ทุกหนวยงาน ยอมรูโดยชัดเจนวา ทําอะไร อยางไร เมื่อใด และเพื่อใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความราบรื่น
ความรวมมือ และความสมัครสมาน สามัคคี ทั้งภายในและภายนอกองคกร
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นอกจากนี้ การวางแผนยังมีประโยชนอีกหลายประการ อาทิ องคกรตองวางแผนเพื่อผสานกิจกรรมตาง ๆ
เขาดวยกัน เพื่อกําหนดสภาพของอนาคตอยางเปนระบบ เพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเพื่อการควบคุมใหการ
ดําเนินการบรรลุผลสําเร็จเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้น การวางแผนยังใชในระดับชาติและระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
ผูนําระดับสูง เพราะการวางแผนยังมีวิธีการและขั้นตอนที่ใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี เชน
การประสานแผน ซึ่งตองไดรับความรวมมือระหวางบุคคล หนวยงาน องคกร หรือแมกระทั่งรัฐบาลของประเทศ
เพื่อทํางานใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน

ผด.1

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
คิดเปนรอยละของ
จํานวนงบประมาณ
หนวยดําเนินการ
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด
งบประมาณ

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
1.1 สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ

1

0.8

30,000.00

0.1

อบต.สันกลาง

1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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10.7

1,294,000.00

4.0

อบต.สันกลาง

1.3 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถใชภาษาตางประเทศในการ

-

-

1.4 สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

1

0.8

50,000.00

0.2

อบต.สันกลาง

1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งสงเสริมการศึกษา

1

0.83

40,000.00

0.1

อบต.สันกลาง

1

0.8

127,500.00

0.4

อบต.สันกลาง

17

14.0

1,541,500.00

4.8

7

5.8

18,157,100.00

56.4

และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน
-

-

ติดตอสื่อสาร โดยจัดใหมีบุคลากรผูชกนาญการเจาของภาษาเปนผูถายทอด

ที่คํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษาและการแตงกายลานนา
1.6 สงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนใหมีการพัฒนาสื่อสรางสรรค สื่อปลอดภัย
สําหรับเด็กและเยาวชน ในการรับขาวสารเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนา

อบต.สันกลาง

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
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ผด.1
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

10

8.3

445,000.00

1.4

อบต.สันกลาง

8

6.6

925,000.00

2.9

อบต.สันกลาง

1

0.8

100,000.00

0.3

อบต.สันกลาง

2.5 สงเสริม สนับสนุน การทะนุบํารุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมะจริยธรรม

1

0.8

50,000.00

0.2

อบต.สันกลาง

2.6 สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการการสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ

4

3.3

230,000.00

0.7

อบต.สันกลาง

-

-

-

-

อบต.สันกลาง

2.8 สงเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน

-

-

-

-

อบต.สันกลาง

2.9 สงเสริมและสนับสนุนการปองกัน การฟนฟู ควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุม

3

2.5

505,000.00

1.6

อบต.สันกลาง

34

28.1

20,412,100.00

63.4

2.2 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานปองกันและ

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ

แกไขปญหายาเสพติด งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดจนการใหความสําคัญกับระบบเดือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถิ่น
2.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู อนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม
จารีตประเพณี สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคานิยมลานนา ของตําบลสันกลาง
2.4 สงเสริม สนับสนุนการสรางงาน สรางอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
สนับสนุนใหประชาชนนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีชีวิต เพื่อสรางภูมิคุมกัน
ของครอบครัว ชุมชน และสังคม การบริหารจัดการกลุมดวยวิธีสหกรณ

และสถานที่พักผอนหยอนใจ
2.7 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว
การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก ใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อบริการประชาชน

โดยการมีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย
รวม

8

ผด.1
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

งบประมาณ

1

0.8

-

-

1

0.8

3.4 การพัฒนาแหลงน้ํา ระบบบริหารจัดการน้ํา และสรางเครือขายในการบริหารจัดการน้ํา
อยางเปนระบบ เพื่อการเกษตรที่เหมาะสม

-

-

-

-

3.5 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรูทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ ในการผลิตปุยอินทรีย

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1.7

4.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

-

-

4.2 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

1.7

หนวยดําเนินการ

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ การเกษตร
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต

100,000.00

0.3

อบต.สันกลาง

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3.2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ และสรางเครือขายการทองเที่ยว

-

-

ในชุมชน ตามศักยภาพของพื้นที่
3.3 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ

50,000.00

0.2

อบต.สันกลาง

การปลูกพืชเศรษฐกิจ สัตวเกษตร ไดอยางทั่วถึง และถูกหลักวิธีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปุยชีวภาพ และยาปราบศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อใชในการเกษตร
3.6 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรและความรูสมัยใหม ควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่นและเกิดแนวทาง
ในการนําไปสูวิสาหกิจชุมชน การสงออกผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ตลอดการเพิ่มมูลคา
ของสินคา นําไปสูอุตสาหกรรมในครัวเรือนและชุมชน เพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
รวม

150,000.00

0.5

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
100,000.00

0.3

อบต.สันกลาง
9

ผด.1
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ

จํานวนงบประมาณ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

4.3 สรางจิตสํานึกโดยประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2

1.7

4.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ําและตะกอน

-

-

4

3.3

170,000.00

0.5

3

2.5

550,000.00

1.7

อบต.สันกลาง

5.2 สนับสนุนการปรับปรุง และกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพานและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

7

5.8

620,000.00

1.9

อบต.สันกลาง

5.3 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําเพื่อการเกษตร

-

-

10

8.3

1,170,000.00

3.6

4

3.3

910,000.00

2.8

อบต.สันกลาง

6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน

3

2.5

120,000.00

0.4

อบต.สันกลาง

6.3 พัฒนาขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

9

7.4

480,000.00

1.5

อบต.สันกลาง

70,000.00
-

งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

ที่ดําเนินการ

0.2

อบต.สันกลาง

-

เสริมความสมบูรณของปา
รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของประชาชน
-

-

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภคบริโภค
รวม
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร
6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

ดานการคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ตลอดจนการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่น
ทั้งนี้เพื่อการแกไขปญหาของประชาชนและ การใหการบริการที่มีประสิทธิภาพ
10

ผด.1
ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
ที่ดําเนินการ

โครงการทั้งหมด

28

23.1

-

-

1

0.8

9

รวม
รวมทั้งสิ้น

6.4 พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ตลอดจน

จํานวนงบประมาณ
7,114,900.00

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

22.1

อบต.สันกลาง

-

อบต.สันกลาง

20,000.00

0.1

อบต.สันกลาง

7.4

85,300.00

0.3

อบต.สันกลาง

54

44.6

8,730,200.00

27.1

121

100.00

32,173,800.00

100.00

การพัฒนาระบบจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.5 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการรบริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและ

-

เกิดประสิทธิผล
6.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เพื่อใหเกิด
ความรวมมือและการบูรณการรวมกัน
6.7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

11

ผด.2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

1 วัสดุคอมพิวเตอร (สํานักงานปลัด อบต.)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

เอุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล อารดดิสกไดนร

แนวทางที่ 7 ขอ 3 หนาที่ 104)

อารดดิสกไดนร ซีดีรอมไดรฟ หมึกเครื่องพิมพ

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

20,000.00

อบต.สันกลาง

สํานักงานปลัด อบต.

5,000.00

อบต.สันกลาง

กองคลัง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

แผนบันทึกขอมูล โปรแกรม กระดาษตอเนื่อง แปนพิมพ
เมนบอรด เมมโมรี่ซิป ฯลฯ หรือรายจายประเภทอื่น
ที่เขาในลักษณะนี้
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 8 หนา 71)
2 วัสดุคอมพิวเตอร (กองคลัง)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล อารดดิสกไดนร

แนวทางที่ 7 ขอ 9 หนาที่ 104)

ซีดีรอมไดรฟ หมึกเครื่องพิมพ แผนบันทึกขอมูล โปรแกรม
กระดาษตอเนื่อง แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป ฯลฯ
หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 2 หนา 76)
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ผด.2
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

3 วัสดุคอมพิวเตอร (กองการศึกษาฯ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล อารดดิสกไดนร

แนวทางที่ 7 ขอ 10 หนาที่ 104)

ซีดีรอมไดรฟ หมึกเครื่องพิมพ แผนบันทึกขอมูล โปรแกรม

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

5,000.00

อบต.สันกลาง

กองการศึกษาฯ

5,000.00

อบต.สันกลาง

กองชาง

7,900.00

อบต.สันกลาง

กองการศึกษาฯ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

กระดาษตอเนื่อง แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป ฯลฯ
หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 4 หนา 85)

4 วัสดุคอมพิวเตอร (กองชาง)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

อุปกรณบันทึกขอมูล หนวยประมวลผล อารดดิสกไดนร

แนวทางที่ 7 ขอ 11 หนาที่ 104)

ซีดีรอมไดรฟ หมึกเครื่องพิมพ แผนบันทึกขอมูล โปรแกรม
กระดาษตอเนื่อง แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป ฯลฯ
หรือรายจายประเภทอื่นที่เขาในลักษณะนี้
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 3 หนา 95)

5 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา)

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในงานของ

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ

แนวทางที่ 7 ขอ 8 หนาที่ 104)

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 2.1 หนา 86)
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ผด.2
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

6 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

(ชนิดพกพา) สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

(กองชาง)

เพื่อใชในงานประมาณการราคาโครงการ

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

รายละเอียดตามบัญชีเกณฑราคากลางและ

แนวทางที่ 7 ขอ 12 หนาที่ 104)

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

21,000.00

อบต.สันกลาง

กองชาง

8,500.00

อบต.สันกลาง

กองชาง

7,900.00

อบต.สันกลาง

กองชาง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 2.1 หนา 95)
7 เครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก

สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

(กองชาง)

สําหรับใชในการพิมพแบบแปลน รายละเอียดตามบัญชี

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

แนวทางที่ 7 ขอ 12 หนาที่ 104)

คอมพิวเตอร
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 2.2 หนา 96)

8 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง (กองชาง)

(Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในงานของ

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

ธุรการกองชาง รายละเอียดตามบัญชีเกณฑ

แนวทางที่ 7 ขอ 12 หนาที่ 104)

ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
(นํามาจากขอบัญญัติฯ ป 2560 รายการที่ 2.3 หนา 96)
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ผด.2
แนวทางการพัฒนาที่ 7 สงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในตําบล และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

9 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
คาเชาบริการคูสายอินเตอรตําบล/คาเชาพื้นที่เว็บไซต/

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

คาพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางที่ 7 ขอ 1 หนาที่ 104)

ใหมีประสิทธิภาพ คาปรับปรุงระบบโทรศัพท ฯลฯ

(ในแผนฯ ป 2560 ยุทธศาสตรที่ 6

(นํามาจากขอบัญญัติ ป 2560 ขอ 4 หนา 72)

งบประมาณ
5,000.00

สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
อบต.สันกลาง

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

ที่

สํานักงานปลัด อบต.

แนวทางที่ 7 ขอ 2 หนาที่ 104)

79

