คํานํา
ภายหลังการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผน
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาแล้ว องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลเชี ย งกลางพญาแก้ว จึ ง ได้จัด ทํา
แผนพัฒ นาสามปี เพื่ อแปลงยุท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ โดยจัด การประชุ ม ร่ ว มระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และส่ วนราชการที่เกี่ ยวข้อง เพื่อคัดเลือก
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา แนวทางการพัฒ นาที่ ส มควรนํา มาใช้ เป็ นแนวทางการจัด ทํา
แผนพัฒนาสามปี โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการจากความเร่ งด่วนและขีดความสามารถทาง
ทรัพยากรการบริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลางพญาแก้ว ซึ่ งทุกขั้นตอนของ
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี
คณะผูจ้ ดั ทําแผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชี ยงกลางพญาแก้ว
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี นี้ จะช่ วยให้การดําเนิ นงานและการใช้ทรั พยากรการ
บริ หารขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์
สู งสุ ด

คณะผู้จัดทํา

ส่ วนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน และประสานแผนการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น พ.ศ.2548 ได้ก าํ หนดให้องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตําบล จัด ทําแผนพัฒ นาสามปี เพื่ อเป็ นกรอบและ
แนวทางในการจัด ทํางบประมาณประจําปี และการพัฒ นาตําบลโดยแผนพัฒ นาสามปี ต้องสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และตาม
แนวนโยบายของรัฐบาล
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่ งเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่
จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผนที่กา้ วหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจําทุกปี และในขั้น ตอนการจัดทําแผนสามปี นั้น ได้ระดมความคิดเห็ นจาก
คณะกรรมการสนับ สนุ น การจัด ทําแผน คณะกรรมการพัฒ นาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตําบล ประชาคมหมู่ บ ้าน
หน่ วยงานราชการ หน่ วยงานเอกชน หน่ วยงานรัฐวิสาหกิจ ในพื้นที่ ร่ วมกันจัดทําแผน จึงทําให้แผนพัฒนาสามปี
ฉบับนี้ เป็ นแผนที่ได้ความร่ วมมือจากหน่วยงาน ต่าง ๆ และเป็ นแผนที่ผา่ นกระบวนการประชาคม
จึงทําให้ องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วสามารถจัดสรรทรัพยากร ที่มีอยูอ่ ย่างจํากัดไปใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริ ง
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แผนพัฒ นาสามปี เป็ นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ โดยมี ห ลัก คิด ที่ ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหนึ่ งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ งจะมี
โครงการ / กิ จกรรมได้มากกว่าหนึ่ งโครงการ / กิ จกรรม ที่ จะต้องนํามาดําเนิ นการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตอ้ งการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และวิสยั ทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามปี เป็ นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจําปี กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี โดยการนํา
โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปี ที่จะจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให้กระ
บวนการจัดทํางบประมาณเป็ นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่ วมของประชาชน

แผนภาพความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี
วิสัยทัศน์ ท้องถิน่

จุดมุ่งหมายการพัฒ นา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒ นา
โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

จุดมุ่งหมายการพัฒ นา

ยุทธศาสตร์

จุดมุ่งหมายการพัฒ นา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒ นา

แนวทางการพัฒ นา

โครงการ

โครงการ

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

-3ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 “แผนพัฒ นาสามปี ” หมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาอัน มี ล ัก ษณะเป็ นการกําหนดรายละเอี ย ดแผนงานโครงการพัฒ นาที่ จ ัด ทําขึ้ น สําหรั บ
ปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งทุกปี
ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยูใ่ นแผนสามปี โดยเฉพาะในแผนประจําปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี นั้น ควรมีสภาพ
ความพร้อมอย่างน้อยสองประการ คือ
1.มี ค วามแน่ น อนของกิ จ กรรมที่ จ ะดําเนิ น การโดยควรมี ก ารประเมิ น ถึ งความเป็ นไปได้ข องโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม
2.กิจกรรมที่อยูใ่ นแผนประจําปี แรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่ องรู ปแบบและรายละเอียด
ทางเทคนิ คพอสมควรเพื่อให้สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใช้ในการจัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปี
ต่อไปได้
ลักษณะของแผนสามปี
1. เป็ นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็ นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ที่ชดั เจนและ
มีลกั ษณะที่เฉพาะเจาะจงที่ดาํ เนินการ
3. เป็ นเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรม การพัฒนาที่จะดําเนินการ เป็ นห้วงระยะ เวลาสามปี
4. เป็ นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒ นาสามปี
1. เพื่อเป็ นกรอบและแนวทางในการพัฒนาตําบล
2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเป็ นการระดมความคิดเห็นจากประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆ
3. เพื่อเป็ นกรอบในการจัดทํางบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
4. เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการจัด ทําและประสานแผนพัฒ นา ขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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แผนสามปี มีข้นั ตอนการจัดทํา 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทําแผน
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสําคัญ
และความจําเป็ นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผบู ้ ริ หารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดําเนิ นการต่อไปและดําเนิ นการเสนอ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นอนุมตั ิโครงการดังกล่าว ซึ่ งจะเป็ น
การกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน
2. หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุ มตั ิให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้อ งถิ่ น คณะกรรมการสนับ สนุ น การจัด ทําแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น หน่ ว ยงานภายในขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และ
ประชาคม
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒ นา
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนา จะสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องปั ญหาความต้องการของท้องถิ่นรวมทั้งสรุ ปยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ของจังหวัด / อําเภอ และนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมระหว่าง คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และ
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่ วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ในครั้งแรกให้เวทีการประชุมดังกล่าว คัดเลือก
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช้เป็ นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็ นกรอบในการ
พิจารณาจัดทําโครงการ/ กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี ต่อไป
3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วเวที การประชุ มร่ วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิ จกรรม อะไรบ้างที่ตอ้ ง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คดั เลือกมาใช้เป็ นกรอบในการพิจารณา
4.โครงการ / กิ จกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็ นจํานวนมากดังนั้นในขั้นตอนนี้ จะต้องมี การดําเนิ นการ
ดังนี้ (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรื อระหว่างแนวทางการพัฒนา
(2) ให้พิจารณานําโครงการ/ กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนิ นการของชุมชนที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
(3) มี ก ารจัด ลําดับ ความสําคัญ ของโครงการ / กิ จ กรรม เพื่ อ ที่ จ ะบรรจุ ล งในแผนพัฒ นาสามปี ได้อ ย่าง
เหมาะสม

-5ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนท้องถิ่น ดําเนิ นการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพื่อนํามา
วิเคราะห์ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค )
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักคือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผา่ นมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสิ นใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
โดยมีรายละเอียดในแต่ ละกิจกรรมดังนี้
1.คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสรุ ปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพิจารณาท้องถิ่นใน
รอบปี ที่ผา่ นมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
2.หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปี ที่ผา่ นมาแล้ว ให้ที่ประชุมร่ วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม / ชุมชน ในห้วงระยะเวลาสามปี
3.การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายซึ่ ง
ล้วนแต่มีความจําเป็ นในการดําเนิ น การเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ การพัฒ นาทั้งสิ้ นแต่มีความสําคัญ จําเป็ น
เร่ งด่วนแตกต่างกัน ที่ประชุมจะต้องร่ วมกันจัดเรี ยงความสําคัญ ซึ่งมีหลายวิธี
เช่น ประชุมตกลงกัน
4.การตัดสิ น ใจเลื อกแนวทางการพัฒ นาในห้วงสามปี หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒ นาแล้วที่ ประชุ มจะ
ตัดสิ นใจว่าจะนําแนวทางเหล่านั้นมาดําเนิ นการแต่ในการตัดสิ นใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ในแนวทาง
ปฏิบตั ิ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค ( SWOT Analysis )
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการพัฒ นา
1.หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี แล้วให้ที่ประชุมร่ วมกันคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา มาจัดทําวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอาจกําหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาช่วงสามปี ตั้งแต่ข้ นั ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แต่อาจนํามาปรับให้ชดั เจนและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี

-62.ที่ ประชุ มจะร่ วมกัน พิจารณากําหนดโครงการ/กิ จกรรมการพัฒ นาที่ จะดําเนิ นการตามแนวทางที่ คดั เลื อก
กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลายซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ดว้ ยคือ
(1) พิจารณากิจกรรมที่ตอ้ งดําเนินการเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาํ หนดอย่างรอบคอบ
เพื่ อให้ได้โครงการกิ จกรรมที่ ค รบถ้ว นซึ่ งอาจจะมี ท้ งั โครงการ/ กิ จกรรม ที่ องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ดําเนิ น การเอง
โครงการ / กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ หรื อ โครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นๆดําเนินการเอง
(2) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่าง
แนวทางการพัฒนา
(3) พิจารณาถึงความเชื่ อมโยงของกิ จกรรมทั้งในกระบวนการดําเนิ นงานและในด้านของผลการดําเนิ นงาน
เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปี ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิ จกรรม จากความจําเป็ นเร่ งด่ วน จากขีดความสามารถทางทรัพยากรการ
บริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรม การพัฒ นา
คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพท์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผูร้ ับผิดชอบ และตัวชี้ วดั ความสําเร็ จ โดยเน้น การศึกษารายละเอี ยดของกิ จกรรมที่ จะดําเนิ นการในปี แรกของ
แผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทําร่ างแผนพัฒ นาสามปี
1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่ างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย
5 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 บทนํา
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี ที่ผา่ นมา
ส่ วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบตั ิ
ส่ วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
2.คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี และรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
แล้วนําไปปรับปรุ งแผนพัฒนาสามปี ให้สมบูรณ์ต่อไป

-73.คณะกรรมการสนับ สนุ น การจัด ทําแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น นําร่ างแผนพัฒ นาสามปี ที่ ป รั บ ปรุ งแล้ว เสนอต่ อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและการประกาศใช้ แผนพัฒ นาสามปี
1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่ างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านการพิจารณาให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น
2 เมื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี แล้ว ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นส่ งแผนพัฒนาสามปี ให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป
ประโยชน์ ของแผนพัฒ นาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็น
ถึ งความเชื่ อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนิ น งานต่ าง ๆที่ อาจมี ความเชื่ อมโยง และส่ งผลทั้งใน เชิ งสนับ สนุ น และเป็ น
อุปสรรคต่อกันเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนํามาตัดสิ นใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรการบริ หาร
ของท้องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสู งสุ ด

สภาพทัว่ ไปและข้ อมูลพืน้ ฐานทีส่ ํ าคัญของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
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ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
วิสัยทัศน์
“ รักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาการศึกษา
ยึดหลักธรรมาภิบาล สื บสานประเพณี วฒั นธรรม
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”

ทีต่ ้งั
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ตั้งอยูเ่ ลขที่ 49 หมู่ 9 ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่ าน โดยห่ างจากตัวจังหวัดน่ าน ไปทางทิศเหนื อเป็ นระยะทาง 76 กิโลเมตร และห่ างจากที่ว่าการอําเภอเชียงกลาง
เป็ นระยะทาง 7 กิ โลเมตร กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริ หารส่ วนตําบลและการรวมสภาตําบล หรื อ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลหรื อหน่วยบริ หารส่ วนท้องถิ่นอื่นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว โดยได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับทัว่ ไป เล่มที่ 121
ตอนพิเศษ 75 ง วันที่ 9 กรกฎาคม 2547 และได้ทาํ การเปลี่ยนชื่อเป็ นองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ตั้งแต่
วันที่ 30 สิ งหาคม 2556 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 5 สิ งหาคม 2556 เดิ มชื่ อ องค์การบริ หารส่ วน
ตําบลชียงกลาง

เนื้อที่

องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 86 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อ ตําบลพระธาตุ
และตําบลทุ่งช้าง
ติดต่อ ตําบลสถาน
ตําบลเชียงคาน
ติดต่อ ตําบลสกาด
ติดต่อ ตําบลพระพุทธบาท
ตําบลเปื อ

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
จํานวนครัวเรื อน

4,113
2,053
2,060
1,254

คน
คน
คน
ครัวเรื อน

อําเภอเชียงกลาง
อําเภอทุ่งช้าง
อําเภอปัว
อําเภอเชียงกลาง
อําเภอปัว
อําเภอเชียงกลาง
อําเภอเชียงกลาง
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ตารางแสดงข้ อมูลหมู่บ้านในเขตพืน้ ที่ อบต. เชียงกลางพญาแก้ ว
ตําบลเชียงกลาง
ลําดับ ชื่ อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7

บ้านดู่
บ้านหนอง
บ้านชี
บ้านกอก
บ้านงิ้ว
บ้านร่ มไทร
บ้านสบกอน

หมู่

4
6
7
8
9
12
13

ชื่ อผู้ใหญ่ บ้าน

นายเกียรติ
นางตํ๊า
นายเดชา
นางริ นรดา
นายสุ รพล
นายดี
นายประยุทธ

ขอดเตชะ
พิลากุล
เทใหม่
สุ ต๋า
วงษ์กนั ทะ
กอกัน
มะโน

รวมตําบลเชียงกลาง
ตําบลพญาแก้ว
ลําดับ ชื่ อหมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6
7

หมู่

ชื่ อผู้ใหญ่ บ้าน

จํานวน
ครัวเรื อน

จํานวนประชากร

137
146
95
123
130
94
38

ชาย
212
237
146
197
193
162
46

หญิง
194
254
145
224
222
149
50

รวม
406
491
291
421
415
311
96

763

1,193 1,238

2,431

จํานวน
ครัวเรื อน

จํานวนประชากร

หมายเหตุ

(หมู่ที่ 13,9
หมู่บา้ น
คาบเกี่ยว
เทศบาล )

หมายเหตุ

ชาย หญิง
รวม
บ้านนํ้าคา
1 นายสวาท แสงรัตน์
10
10
6
16
บ้านคันนา
2 กํานันมนัส พลหล้า
19
11
6
17
บ้านพูล
3 นายชาตรี
ทํางาม
3
1
1
บ้านพญาแก้ว 4 นายสมรรถพล ขอดเตชะ
86
137 141
278
บ้านผานํ้าย้อย 5 นายสนัน่
บุญตัน
146
263 266
529
บ้านเกวต
6 นายลาภวัต ศิริคาม
175
351 310
661
บ้านม่วง
7 นายธนพล จักรอะโน
52
87
93
180
รวมตําบลพญาแก้ ว
491
860 822
1,682
รวมตําบลพญาแก้ วและตําบลเชียงกลาง
1,254 2,053 2,060
4,113
*ข้อมูล ณ เมษายน 2558 ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อาํ เภอเชียงกลาง*
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สภาพทางเศรษฐกิจ
1. ประชากรตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน มีรายได้มาจากการเกษตร เป็ นรายได้หลัก
ผลผลิตทางการเกษตรที่สาํ คัญ คือ ข้าว , ใบยาสู บ , ข้าวโพด และพืชผักผลไม้ต่างๆ เช่น มะม่วง , ลิ้นจี่ , ลําไย ฯลฯ
พื้นที่ทาํ การเกษตรกรรม -เพาะปลูกข้าว ต.เชียงกลาง 3,671.50 ไร่ ต.พญาแก้ว 1,726.59 ไร่
-เพาะปลูกพืชไร่ ต.เชียงกลาง 1,584 ไร่ ต.พญาแก้ว 5,707 ไร่
-เพาะปลูกพืชผัก ต.เชียงกลาง 91 ไร่
ต.พญาแก้ว 135 ไร่
-เพาะปลูกผลไม้ ต.เชียงกลาง 2,384 ไร่ ต.พญาแก้ว 1,463 ไร่
2.หน่วยธุรกิจในเขต อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
- โรงสี 10 แห่ง
รายได้ ครัวเรื อน
(ข้ อมูล จปฐ.ปี 2558 จากสํ านักงานพัฒ นาชุ มชนอําเภอเชียงกลาง)
ตําบลเชียงกลาง
ชื่ อหมู่บ้าน
รายได้ ครัวเรื อน เฉลีย่ (บาท/ปี )
รายได้ บุคคล เฉลีย่ (บาท/ปี )
บ้านสบกอน หมู่ 13
249,476
85,437
บ้านดู่ หมู่ 4
208,921
67,111
บ้านงิ้ว หมู่ 9
179,630
61,193
บ้านกอก หมู่ 8
157,623
50,439
บ้านหนอง หมู่ 6
152,707
36,571
บ้านร่ มไทร หมู่ 12
130,528
35,388
บ้านชี หมู่ 7
116,455
35,344
ตําบลพญาแก้ว
ชื่ อหมู่บ้าน
รายได้ ครัวเรื อน เฉลีย่ (บาท/ปี )
รายได้ บุคคล เฉลีย่ (บาท/ปี )
บ้านพญาแก้ว หมู่ 4
185,949
68,454
บ้านานํ้าย้อย หมู่ 5
186,485
47,405
บ้านเกวต หมู่ 6
141,972
35,086
บ้านม่วง หมู่ 7
276,615
75,597

ด้ านการศึกษา
ด้านการศึกษา อัตราการรู ้หนังสื อของประชากรตํ่า เนื่องจากประชากรยังไม่ผา่ นการศึกษาระบบโรงเรี ยน
โดยเฉพาะ หมู่บา้ นที่อยูท่ ี่ราบสู ง
 โรงเรี ยนประถมศึกษา
5
แห่ง
 ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
5
แห่ง
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านกอก
หมู่ 8 ตําบลเชียงกลาง
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านงิ้ว
หมู่ 9 ตําบลเชียงกลาง

-113. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5 ตําบลพญาแก้ว
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านเกวต
หมู่ 6 ตําบลพญาแก้ว
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านเกวต
(สาขาบ้านหนอง หมู่ 6 ตําบลเชียงกลาง )
1 แห่ง
 ศูนย์การเรี ยนชุมชนชาวเขาแม่ฟ้าหลวง
 ที่อ่านหนังสื อพิมพ์ประจําหมู่บา้ น
11 แห่ง
 ห้องสมุดประชาชน ( ศูนย์การเรี ยนรู ้ระดับตําบล ) 1 แห่ง

สถาบันและองค์ กรทางศาสนา
วัด / สํานักสงฆ์

5

แห่ง

สาธารณสุ ข
 - โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล
3 แห่ง
- สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน
1 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านชี
หมู่ 7 ต.เชียงกลาง
2. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลบ้านงิ้ว
หมู่ 9 ต.เชียงกลาง
3. โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบลพญาแก้ว
หมู่ 4 ต.พญาแก้ว
4. สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน บ้านผานํ้าย้อย
หมู่ 5 ต.พญาแก้ว

การบริการขั้นพืน้ ฐาน
การคมนาคม
สภาพถนนที่ใช้ในการคมนาคมของแต่ละหมู่บา้ นในพื้นที่สูงส่ วนมากเป็ นถนนดินลูกรัง สลับกับเป็ นถนนคอนกรี ต
เป็ นบางช่วงในช่วงฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก ส่ วนหมู่บา้ นในพื้นที่ราบนั้นถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บา้ นและระหว่าง
หมู่บา้ นเป็ นถนนคอนกรี ตและถนนลาดยาง แต่ถนนเข้าที่ทาํ การเกษตรส่ วนใหญ่ยงั เป็ นถนนลูกรัง
การไฟฟ้ า
-จํานวนครัวเรื อนที่มีไฟฟ้าใช้ของ 13 หมู่บา้ นในพื้นที่รับผิดชอบ คิดเป็ นร้อยละ 100
(ข้อมูล จปฐ.ปี 2558 จากกรมพัฒนาชุมชน)
แม่ นํา้ ทีส่ ํ าคัญ
 แม่น้ าํ กอนเป็ นแม่น้ าํ สายหลักที่ใช้ในการทําการเกษตร
แหล่งนํา้ ทีส่ ร้ างขึน้
 ฝาย
 บ่อนํ้าตื้น
 บ่อบาดาล

2
128
1

แห่ง(ฝายข้อมือเหล็ก,ฝายห้วยงิ้ว)
แห่ง
แห่ง
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ข้ อมูลเกีย่ วกับศักยภาพของ องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว
รายได้ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล
อบต.ได้ประมาณการรายรับไว้ในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 รวมทั้งสิ้ น
1. หมวดภาษีอากร
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
5. หมวดเงินอุดหนุน
6. ภาษีจดั สรร
7.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับจริ งทั้งสิ้ น

จํานวนบุคลากร
จํานวนบุคลากรทั้งหมด
ตําแหน่งในสํานักปลัด
ตําแหน่งในส่วนการคลัง
ตําแหน่งในส่วนโยธา
ตําแหน่งในส่วนการศึกษา

33
13
6
4
10

คน
คน
คน
คน
คน

1
8
16
8

คน
คน
คน
คน

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี

19,005,093.02
219,056.04
5,780.00
99,467.94
51,137.00
6,225,114.00
12,404,538.04
7,357,620.00
26,362,713.02

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-13แผนภูมิ และ อัตรากําลังขององค์ การ
โครงสร้ างขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว

องค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว

-

สภาองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ประธานสภา
1 คน
รองประธานสภา
1 คน
เลขานุการสภา
1 คน
สมาชิกสภา
23 คน

คณะผู้บริหาร
องค์ การบริหารส่ วนตําบล
- นายก อบต.
1 คน
- รองนายก อบต.
2 คน
1 คน
- เลขานุการ นายก อบต.

ปลัดองค์ การบริหารส่ วนตําบล
ส่ วนสํ านักปลัด
นักบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้ าสํ านักงานปลัด
นักพัฒ นาชุ มชน
บุคลากร
จนท.วิเคราะห์ ฯ
เจ้ าพนักงานธุรการ

-

พนักงานขับรถ

จนท.ป้ องกัน ฯ
ผ.ช.จนท.ป้ องกัน ฯ
นักการภารโรง

ส่ วนการคลัง

ส่ วนโยธา

ส่ วนการศึกษาฯ

นักบริหารงานคลัง

นักบริหารงานช่ าง

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการพัสดุ

นายช่ างโยธา

ครู ผู้ดูแลเด็ก ฯ 8 คน

เจ้ าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ผู้ช่วยช่ างโยธา

ผ.ช.จนท.การเงิน
และบัญชี
ผ.ช.จนท.จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยช่ างไฟฟ้ า

สรุป จํานวนบุคลากร 33 คน
ส่ วนสํ านักปลัด
ส่ วนการคลัง
ส่ วนโยธา
ส่ วนการศึกษาฯ

13
6
4
10

คน
คน
คน
คน
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ส่ วนที่ 2
สรุปผลการพัฒ นาท้ องถิน่ ในปี ทีผ่ ่ านมา
2.1 การสรุปสถานการณ์ พ ฒ
ั นา
การดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี ที่ผา่ นมา สามารถสรุ ปผลการพัฒนาและนํามาวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว ในการดําเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT analysis ในการ
ประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของพื้นที่ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
จุดแข็ง ( Strengths )
1.มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธารซึ่งเอื้อต่อประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็ นอาชีพหลัก และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น นํ้าตก เป็ นต้น
2.มีผบู ้ ริ หารและคณะทํางานที่มีวิสยั ทัศน์กว้างไกลมีความสามารถในการบริ หารกิจการขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลให้ มีความก้าวหน้า ประกอบกับพนักงานส่ วนตําบลมีความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถเข้าถึงทุกหมู่บา้ น อย่างเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมีการ
ประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่องทําให้การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลสามารถพัฒนา
ได้จนถึงปัจจุบนั
3.หน่วยงานราชการต่าง ๆ ในระดับตําบล,อําเภอและผูน้ าํ ชุมชน ให้ความร่ วมมือ ช่วยให้มีความคล่องตัว
ในการติดต่อประสานงานและเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
จุดอ่อน( Weakness )
1. บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานมีนอ้ ย ไม่เพียงพอต่อภารกิจและปริ มาณงานที่เพิม่ ขึ้น
2. ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ทางด้านการเมืองการปกครองของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
3. งบประมาณที่ใช้ในการบริ หารจัดการมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ระบบการศึกษาของไทยยังไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง ทําให้ประชาชนไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวฒั น์ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต
5 .ระบบการสื่ อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เข้าถึงพื้นที่ห่างไกล

-15โอกาส (Opportunity)
1. ด้านการกระจายอํานาจ มีกฎหมาย แผนงานและขั้นตอนการกระจายอํานาจและกฎหมายสภาตําบล
และอบต. เป็ นตัวกําหนดให้อาํ นาจหน้าที่ในการดําเนินงานหลักเป็ นของ อบต.
2. นโยบายของผูบ้ ริ หารด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพและกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
3. มีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทัว่ ถึง
4. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆในเรื่ องบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
5. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมหลายแห่ง สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญในตําบลและเป็ นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ประชาชนในพื้นที่ได้
ปัญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัด
1. สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นพื้นที่สูงเป็ นภูเขาและมีป่าขึ้นทึบล้อมรอบมีแหล่งนํ้าลักษณะเป็ นลําห้วย
ขนาดเล็กในช่วงฤดูฝนมักจะเกิดนํ้าหลาก ฤดูแล้งมีน้ าํ อุปโภคไม่เพียงพอ
2. การคมนาคมระหว่างหมู่บา้ นในพื้นที่สูงส่ วนใหญ่เป็ นถนนดินลูกรังทําให้การเดินทางในฤดูฝน
ไม่สะดวก
3. สภาพพื้นที่มีความแตกต่างกันในลักษณะภูมิประเทศและด้านกายภาพอื่นๆที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
พื้นที่ เช่น ปัญหาที่ดิน พื้นที่เป็ นภูเขาลาดชัน เป็ นชนพื้นเมือง (พื้นที่สูง) ชนเผ่าถิ่น 4 หมู่บา้ น
4. งบประมาณแผ่นดินที่จดั สรรให้มีไม่เพียงพอกับการพัฒนา
5. สภาวะทางเศรษฐกิจในกระแสทุนนิยมทําให้ประชาชนมีการบริ โภคมากขึ้น รายได้ไม่พอใช้จ่าย
6.สภาวการณ์ทางการเมือง ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และขาดความชัดเจนในทาง
ปฏิบตั ิทาํ ให้เกิดความสับสนในการดําเนินงาน
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒ นาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2557
1.ยุทธศาตร์ การพัฒ นาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง
2
3
4
5
6
7

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด)บ้านเกวต หมู่ 6
ต.พญาแก้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กบ้านดู่ หมู่ 4 ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด)บ้านร่ มไทร หมู่ 12
ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านหนอง หมู่ 6
ต.เชียงกลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5
ต.พญาแก้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง

งบประมาณ
96,500
96,000
87,500
90,000
73,000
84,000
49,000

8

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีฝาปิ ด) บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง

28,000

9

โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 7 ต.พญาแก้ว

96,500

10

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ ที่ทาํ การเกษตร บ้านพูล หมู่ 3 ต.พญาแก้ว

28,000

11

โครงการปรับปรุ งถนนลูกรังเข้าสู่ ที่ทาํ การเกษตร บ้านศรี อุดม หมู่ 1

28,000

12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านกอก หมู่ 8 ต.เชียงกลาง

76,000

-17ลําดับ
ที่
โครงการ
13 โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านนํ้าคา หมู่ 1 ต.พญาแก้ว

งบประมาณ
94,895.87

14

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านคันนา หมู่ 2 ต.พญาแก้ว

93,556.81

15

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้สาธารณะบ้านกอก หมู่ 8 ต.เชียงกลาง

120,375.92

16

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบ้านสบกอน หมู่ 13 ต.เชียงกลาง

87,013.19

17

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

96,554.96

18

โครงการซ่อมผิวจราจรแยกทางหลวงหมายเลข 1291 บ้านกอก-มณี พฤกษ์(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1,499,000

19

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนํ้าคา หมู่1 ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

50,000

20

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคันนา หมู่ 2 ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

50,000

21

โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง(จ่ายขาดเงิน
สะสม)

190,000

22

โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว
(จ่ายขาดเงินสะสม)

190,000

23

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านหนอง หมู่ 6
ต.เชียงกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

209,000

24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ้านร่ มไทร หมู่ 12
ต.เชียงกลาง (จ่ายขาดเงินสะสม)

190,000

-18ลําดับ
ที่
โครงการ
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5
ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)
26 โครงการก่อสร้างถังเก็บนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านชี หมู่ 7 ต.เชียงกลาง
(จ่ายขาดเงินสะสม)
27 โครงการก่อสร้างลําเหมืองคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านม่วง หมู่ 7 ต.พญาแก้ว
(จ่ายขาดเงินสะสม)
28 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก(ชนิดมีฝาปิ ด) บ้านพญาแก้ว หมู่ 4
ต.พญาแก้ว (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณ
208,500
199,500
179,000
190,000

2.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว(โครงการทํานํ้ายาอเนกประสงค์)

งบประมาณ
10,000

2

อุดหนุนกลุ่มอาชีพบ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง(โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า)

10,000

3

โครงการจัดงานเมืองมะแขว่น แดนดอกก๋ ง ดงป่ าเมี่ยง เสี ยงตีพิ ณ บ้านชี หมู่ 7
ต.เชียงกลาง

5,500

4

การจัดงานลําไย ณ บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

60,000

-193.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านผานํ้าย้อย(โครงการอาเซียนเพื่อนบ้าน)

งบประมาณ
10,000

2

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกอก(โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์)

10,000

3

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านชี(โครงการเลี้ยงไก่พนั ธุ์ไข่)

10,000

4

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนอง(โครงการเลี้ยงไก่พนั ธุ์พ้นื เมือง)

10,000

5

อุดหนุนโรงเรี ยนไตรราษฎร์สามัคคี(โครงการส่ งเสริ มนิสยั รักการอ่าน)

10,000

6

อุดหนุนโรงเรี ยนไตรมิตรวิทยา(โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนดนตรี พ้นื เมือง)

10,000

7

อุดหนุนศูนย์การเรี ยนชุมชนตําบลพญาแก้ว(โครงการส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ แหล่งรับบริ การ
ของชุมชน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอินเตอร์เน็ต กศน.ตําบลพญาแก้ว

10,000

8

อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐานประจําหมู่บา้ น 10 หมู่บา้ น

150,000

9

การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557

30,000

10

เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

3,431,200

11

เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

1,099,500

12

เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์

24,000

13

โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บา้ น/ตําบล

11,900

-20ลําดับที่
14
15

โครงการ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรี ยนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 5 ศูนย์

532,000

16

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยนในพื้นที่จาํ นวน 5 โรงเรี ยน

505,524.69

17

จัดซื้ออาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 5 ศูนย์

164,033.55

18

อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจําปี พ.ศ.2557)

10,000

19

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเชียงกลาง(โครงการสู่ ขวัญข้าวอําเภอเชียง
กลาง)

20,000

20

งบประมาณ
1,204,000

27,500

21

โครงการรดนํ้าดําหัวผูส้ ู งอายุ ประจําปี พ.ศ. 2557
โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาแก้ว บ้านพญาแก้ว หมู่ 4 ต.พญาแก้ว

22

โครงการแห่เทียนพรรษา

19,880

23

โครงการประเพณี กินสโลด(ตีพิ) บ้านเกวต หมู่ 6 ต.พญาแก้ว

5,000

24

โครงการบวชป่ าและสื บชะตาแม่น้ าํ กอน

10,000

25

โครงการส่ งเสริ มและป้องกันโรคประชาชนบ้านหนอง หมู่ 6 ต.เชียง
กลาง

35,000

26

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกอก(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

27

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนอง(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

28

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านชี(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

29

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเกวต(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน)

20,000

30

อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านผานํ้าย้อย(โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน) 20,000

31

โครงการประกวดสวดมนต์สรภัญญะ

10,000

32

โครงการอบรมให้ความรู ้คุณธรรมจริ ยธรรม

8,000

10,000
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ลําดับ
ที่
โครงการ
38 โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านกอก

งบประมาณ
50,000

39

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเกวต

23,800

40

โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนอง(สาขาบ้านเกวต)

34,000

41

โครงการจ้างเหมาแรงงานปูกระเบื้องศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านงิ้ว

14,850

42

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลเชียงกลาง

5,000

43

อุดหนุนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุ ขตําบลพญาแก้ว

5,000

44

โครงการจัดซื้อสื่ อการเรี ยนการสอนเครื่ องเล่นเด็กและอุปกรณ์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

166,600

-224.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านศิลปะวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ลําดับ
ที่
โครงการ
1 อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมจังหวัดน่านประจําปี 2557)

งบประมาณ
20,000

2

อุดหนุนที่ทาํ การปกครองอําเภอเชียงกลาง(โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปี 2557และ
การจัดงานวันสําคัญต่างๆ)

10,000

3

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น บ้านดู่ หมู่ 4 (โครงการทานสลากภัต)

5,000

5.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
ลําดับ
ที่
1 โครงการจัดทําแนวกันไฟป่ า

โครงการ

งบประมาณ
19,600

2

ค่าใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย สภาวะฝน
ทิ้งช่วง การป้องกันโรคระบาดในพืชไร่ พืชสวน การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิกรณี ที่พืช
ไร่
พืชสวนและอื่นๆได้รับความเสี ยหาย

4,540

3

โครงการทําดีตามรอยพ่อก่อสร้างฝายชะลอนํ้า

24,600

-236.ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
ลําดับ
ที่
โครงการ
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.,ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง,ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก อบต.,ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.,ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
เงินเดือน/เงินเพิม่ /เงินปรับวุฒิ/เงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่ วนตําบล
ค่าจ้าง/เงินเพิ่มพนักงานจ้าง
เงินเดือน/เงินเพิ่มของครู ผดู ้ ูแลเด็กและค่าจ้าง/เงินเพิ่มของพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของหัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก/ผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็ก
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพื่อศึกษาวิจยั ประเมินผล(โบนัส)
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการท้องถิ่น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าจัดซื้อวัสดุสาํ นักงาน
ค่าจัดซื้อนํ้าดื่ม
ค่าจัดซื้อหนังสื อพิมพ์และวารสาร
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ค่าวัสดุก่อสร้าง
ค่าวัสดุประปา
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

งบประมาณ
(บาท)
2,861,390
3,273,482
1,053,360
1,615,434

20,000
113,000
44,600
62,980
90,572.80
17,355
45,920
49,852
9,380
138,890
69,450
68,902.25
49,415
73,883
47,345
1,800
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ลําดับที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โครงการ

44

ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์
ค่าไปรษณี ย ์
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงานเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสาร ตูเ้ ก็บของ โต๊ะหมู่บูชา โพเดียม
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์เครื่ องเล่นกลางแจ้ง(ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก)
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์อื่นๆ(จัดซื้อแม็กลม,กล่องเก็บเครื่ องมือ)
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง(จัดซื้อหัวฟร็ อกฉีดนํ้าใช้สาํ หรับรถดับเพลิง)
ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าที่ อปพร.
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิงานการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
ค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าซื้อบ้าน
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา อบต.(บ้านม่วง)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือนเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอําเภอเชียงกลาง
(เดือนละ 6,000 บาท )
ค่าจ้างเหมาบริ การนอนเวรยามรักษาสถานที่ราชการ( เดือนละ 4,500 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน ตําแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล (4,000 x 6 เดือน,
4,500 x 6 เดือน)
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน ตําแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็ก( เดือนละ 5,000 บาท)
ค่าจ้างเหมาบริ การอื่นๆ เช่น ถ่ายเอกสาร ทําป้ายไวนิล ทํากรอบรู ปพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าจ้างเหมาจัดเก็บขยะในหมู่บา้ นชุมชน(บ้านดู่ หมู่ 4 ต.เชียงกลาง,บ้านงิ้ว หมู่ 9ต.เชียง
กลาง)

45

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล,ค่าเลี้ยงรับรองประชุมสภาฯ

42
43

งบประมาณ
(บาท)
66,997
14,202.20
5,433
44,900
40,000
5,000
62,000
28,000
68,250
11,000
18,000
1,400
181,800
36,000
28,720
12,490
54,506
24,000
54,000
51,000
60,000
17,899.00
20,400
21,395

-25ลําดับ
ที่

โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
3,623
1,000
72,000
70,608
49,748
10,000
10,000
182,795

54

ค่าทําเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง
ค่าของขวัญของรางวัลหรื อเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริ การรายเดือน(ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6,000 บาท/เดือน)
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพ
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพญาแก้ว
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเชียงกลาง
โครงการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและศึกษาดูงานของ อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
ค่าจ้างเหมาในการดูแลระบบ Internet

55

โครงการฝึ กอบรมการจัดตั้งและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน

149,600

56

เงินสํารองจ่าย (ค่าใช้จ่ายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรื อกรณี ที่จาํ เป็ นเร่ งด่วน
ต่างๆซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าฯลฯ มีรายละเอียดดังนี้(รวม 370,631 บาท)
ค่าจัดซื้อพลาสติกรองพื้นสี ดาํ
ค่าจัดซื้อกระสอบทราย
ค่าจ้างเหมาบริ การทําป้ายไวนิลโครงการรวมใจต้านภัยหนาว
ค่าจัดซื้อผ้าห่ มกันหนาวตามโครงการรวมใจต้านภัยหนาว
โครงการปรับปรุ งซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังสายบ้านหนองและสายบ้านผานํ้าย้อย
โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยงิ้ว บ้านงิ้ว หมู่ 9 ต.เชียงกลาง
ค่าจัดซื้อไม้เนื้อแข็งเพื่อซ่อมแซมสะพานลวดสลิง บ้านผานํ้าย้อย หมู่ 5 ต.พญาแก้ว
เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัยพายุลูกเห็บ
ค่าจ้างเหมาบริ การตามโครงการขุดลอกหน้าฝายข้อมือเหล็กเพื่อกักเก็บนํ้า
เงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยวาตภัยและอัคคีภยั

1,900
7,500
500
72,000
75,000
32,000
14,560
54,759
98,000
14,412

46
47
48
49
50
51
52
53

4,000
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2.3 การประเมินประสิ ทธิผลของแผนพัฒ นาในเชิงคุณภาพ
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้วในภาพรวม จํานวนผูก้ รอกแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุ ปได้ดงั นี้
 พอใจมาก ร้อยละ 5.33
 พอใจ
ร้อยละ 87.33
 ไม่พอใจ ร้อยละ 7.33
จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลาง
พญาแก้ว ในแต่ละยุทธศาสตร์ จํานวนผูก้ รอกแบบสอบถาม จํานวน 100 คน สรุ ปได้ดงั นี้
 มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 78
 มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 76
 มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 79
 การเกิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 86
 การดําเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95
 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 96
 การแก้ไขปั ญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 94
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ 97
*หมายเหตุ ข้อมูลจากรายงานการติดตามประเมินผลแผน ปี 2557 ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
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ส่ วนที่ 3
การพัฒ นาแผนสามปี ไปสู่ การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรื อกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์ การพัฒ นา
“ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม
พร้ อมพัฒ นาการศึกษา
ยึดหลักธรรมาภิบาล สื บสานประเพณี วัฒ นธรรม
น้ อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พันธกิจองค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการ
2. ส่ งเสริ มการศึกษา ศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
3. ส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ และการพัฒนาสังคม
4.ส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
5. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านบริ หารจัดการและการบริ การ
เป้ าประสงค์ หลัก ( Objectives )
1.พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและยัง่ ยืนโดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
พร้อมให้บริ การ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2.พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพิชิตความยากจน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง

-283.ยกระดับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนให้กา้ วสู่ มรดกโลก
4.สร้างความร่ วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่ วน ในการพัฒนาสังคมและความมัง่ คงของมนุษย์
ในพื้นที่มีความยัง่ ยืนในการดํารงชีวิตสามารถพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนสังคมให้
เป็ นสังคมสันติ สุ ขน่าอยูแ่ ละยัง่ ยืน
5.สร้างองค์กรและชุมชนให้มีความสงบสุ ข ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
6.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในชุมชนเพื่อความสะดวกขึ้น
ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมายการพัฒ นา ( KPI / Targets )
1.พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น
2.พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสู งขึ้น
3.ยกระดับการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มีศกั ยภาพสู งขึ้น
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ มีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น
5.สร้างความมัน่ คงและความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
องค์การบริ หารส่ วนตําบล
6.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนให้ดีข้ ึน
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การพัฒ นาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในตําบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทัว่ ถึง
2.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่ออุปโภค บริ โภค
3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทัว่ ถึง
ตัวชี้วดั ( KPI / Targets )
1.พัฒนาเส้นทางเพื่อการคมนาคมที่สะดวกยิง่ ขึ้น
2.พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริ โภคอย่างเพียงพอ
3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทวั่ ถึงต่อความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การพัฒ นาด้ านเศรษฐกิจและการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1.จัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร
2.ส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสร้างครอบครัว เข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน
3.ส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และจัดให้สถานที่จาํ หน่ายสิ นค้า
4.พัฒนาและปรับปรุ งสถานที่ท่องเที่ยว

-295.พัฒนา ปรับปรุ ง เส้นทางคมนาคมสู่ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางขนถ่ายผลผลิต
6.ส่ งเสริ มการแก้ไขปั ญหาความยากจนในชุมชน
7.ส่ งเสริ มและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรี ย ์
ตัวชี้วดั ( KPI/ Targets )
1.พัฒนา การท่องเที่ยวให้มีการขยายตัวเพิม่ ขึ้น
2.พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)ให้มีศกั ยภาพสู งยิง่ ขึ้น
4.พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้ดียงิ่ ขึ้น
5.พัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
6.สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียงิ่ ขึ้น
7.พัฒนาฝี มือแรงงานให้มีขีดความสามารถสู งยิง่ ขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : ด้ านการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา
2.สนับสนุนและส่ งเสริ มกิจการด้านสาธารณสุ ข
3.ส่ งเสริ มและการจัดสวัสดิการและนันทนาการแก่ประชาชน
4.สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
5.การพัฒนาความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของประชาชน
6.สนับสนุนและส่ งเสริ มสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง
ตัวชี้วดั ( KPI / Targets )
1.การสร้างความมัน่ คงและพัฒนาสังคมให้มีสนั ติสุข
2.คุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น
4.ลดการแพร่ ระบาดของยาเสพติดทุกชนิด
5.บริ การด้านสาธารณสุ ขมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
6.พัฒนาการมีส่วนร่ วมในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : ด้ านศิลปะ วัฒ นธรรม จารีต ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1.อนุรักษ์ ฟื้ นฟู สนับสนุนส่ งเสริ ม และบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
2.ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจยั มรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

-303.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ภายในท้องถิ่น
ตัวชี้วดั ( KPI / Targets )
1.ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม
2.พัฒนาการเรี ยนรู ้และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม นําคุณค่าสู่ สากล
3.พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : ด้ านการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและ สิ่ งแวดล้อม
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1.ส่ งเสริ มสนับสนุน สร้างจิตสํานึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
2.ส่ งเสริ มสนับสนุน เฝ้าระวัง และฟื้ นฟูธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3.สร้างจิตสํานึก ส่ งเสริ มและพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ย และกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4.ป้องกันและแก้ไขปั ญหาภัยธรรมชาติ
ตัวชี้วดั ( KPI / Targets )
1.พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้ยงั่ ยืน
2.ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการและเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ
3.ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนาการจัดระบบบําบัดนํ้าเสี ยและขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู
4.พัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปั ญหาของภัยธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 : ด้ านการบริหารจัดการและการบริการ
เป้ าประสงค์ ( Goals )
1.สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานอื่น
2.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเมือง การบริ หาร และด้านบุคคลากร
3.จัดหาวัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ และเครื่ องจักรกลที่จาํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาขีด ความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในการจัดบริ การสาธารณะ
ตัวชี้วดั ( KPI / Targets )
1. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
2. มีการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ และการให้บริ การมีคุณภาพยิง่ ขึ้น
3. ใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารที่ดี

-314.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัด
วิสยั ทัศน์การพัฒนาจังหวัดน่าน(Vision)
“ เมืองแห่ งความสุ ข ธรรมชาติสมบูรณ์ แหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย พร้อมมุ่งสู่ ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจ(Mision)
1.บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นเมืองอุทยานแห่ งชาติ เมืองแห่งชุมชน
คนต้นนํ้าที่คงความสมบูรณ์อย่างยัง่ ยืน ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรโดยการมีส่วนร่ วมของประชาชน
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเพือ่
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนสร้างความเจริ ญทางด้านเศรษฐกิจและความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนอย่างสมดุล
3.พัฒนาและส่งเสริ มให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต การศึกษาและสุ ขอนามัยที่ดี มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ยิง่ ขึ้นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริ หารจัดการที่ดีเพื่อเตรี ยมความพร้อมใน
การสู่ ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจังหวัด (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน โดยการมีส่วนร่ วมของ
ภาคประชาสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตาม
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เสริ มสร้างความสัมพันธ์ชายแดน ตลอดจนวางระบบบริ หารจัดการเพื่อเตรี ยมความ
พร้อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
เป้ าประสงค์ รวม ตัวชี้วดั และค่ าเป้ าหมาย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วดั /เป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย ปี
ค่าเป้าหมายรายปี
รวม
รวม 4 ปี
พ.ศ.2557
2558
2559
2560
2561
10,000 ไร่
10,250 ไร่ 10,050ไร่ 10,750 ไร่ 11,000 ไร่
เพื่อให้จงั หวัดน่าน จํานวนพื้นที่ที่
เป็ นชุมชนต้นนํ้าที่ บริ หารจัดการ
มีแต่ความสุ ข คงไว้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่ง
สิ่ งแวดล้อมโดย
ทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการมีส่วน
ร่ วมให้เกิดความ
สมบูรณ์ อย่างยัง่ ยืน
เพิ่มขึ้น 10% ในปี
2561
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เป้าประสงค์
รวม
เพื่อให้เป็ นเมืองที่สามารถ
รองรับนักท่องเที่ยว มีความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจและ
ผลผลิตทางการเกษตรที่อุดม
สมบูรณ์
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาว
น่านมีความพอเพียง มี
ความก้าวหน้าทางการศึกษา
และมีความเข้มแข็งด้าน
สาธารณสุ ข น้อมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้จงั หวัดน่านเป็ นเมือง
ชายแดนที่มีความมัน่ คง เป็ น
ประตูสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วดั /เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ปี
รวม 4 ปี
พ.ศ.2557
อัตราการขยายตัว
GPP = 2.2 %
ของ GPP ในจังหวัด
เพิ่มขึ้น 20 % ในปี
2561
สัดส่ วนคนจน ลดลง
ร้อยละ 4 ในปี 2561

19.27 %

มูลค่าการค้าชายแดน 3,908.94 ล้าน
เพิม่ ขึ้น 20% ในปี
บาท
2561

2558
2.31 %

ค่าเป้าหมายรายปี
2559
2560
2.42 %
2.53 %

2561
2.64 %

19.08 %

18.89 %

18.70 %

18.50 %

4,104.38
ล้านบาท

4,299.83
ล้านบาท

4,495.28
ล้านบาท

4,690.72
ล้านบาท

4.5 นโยบายการพัฒ นาของผู้บริหารท้ องถิ่น เน้ นการพัฒ นา 9 ด้ าน วางรากฐานความมัน่ คง
ด้ านที่ 1 ด้ านการเกษตรและเศรษฐกิจ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอประมาณ มีเหตุผล
ภูมิคุ้มกันทีด่ ี
1.โครงการปรับปรุ งแหล่งนํ้าการเกษตรอย่างพอเพียง
2.โครงการ 1 หมู่บา้ น 1 ผลิตภัณฑ์
3.โครงการผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพเข้มแข็ง
4.โครงการอุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมครัวเรื อน
ด้ านที่ 2 ด้ านการศึกษา
1.สนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอนอย่างทัว่ ถึง
2.โครงการศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก น่าเรี ยน น่าดู น่าอยู่
3.โครงการทุนการศึกษาของเด็กที่ขาดแคลน
4.โครงการสํานึกรักบ้าน (เรี ยนจบส่ งเสริ มทํางานในชุมชน)
ด้ านที่ 3 ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
1.โครงการถนนปลอดหลุม ปลอดขยะ
2.ถนนน่ามองด้วยสองข้างทาง

มี
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4.โครงการชีวิตหน้าก้าว ระบบประปาทัว่ ถึง
5.โครงการไฟฟ้าทัว่ ทิศ ชีวิตปลอดภัย
ด้ านที่ 4 ด้ านการบริหารในองค์ กร
การบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึด หลักธรรมาภิบาลคือความโปร่ งใสมีคุณธรรมใช้ หลักนิติธรรม
หลักความคุม้ ค่าและการมีส่วนร่ วมของประชาชนด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ ซื่อสัตย์ สุ จริ ต โดยยึดคติ
ที่วา่ ประชาชนทุกคนคือนายเรา ไม่ใช้เราเป็ นนายประชาชน
ด้ านที่ 5 ด้ านสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม
1.โครงการศูนย์ออกกําลังกายทุกเพศ ทุกวัย ทุกชมชน และมีผดู ้ ูแลศูนย์และผูน้ าํ ออกกําลังกาย
2.โครงการครอบครัวอบอุ่น ปลอดภัยจากสิ่ งเสพติด
3.โครงการก้าวหน้าประชาชนเข้มแข็ง
4.โครงการสํานึกรักสิ่ งแวดล้อมบริ การจัดเก็บขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่
ด้ านที่ 6 ด้ านศาสนาและวัฒ นธรรม
1.ส่ งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงาม รณรงค์ให้ผเู ้ ยาว์เคารพอ่อนน้อมต่อผูส้ ู งวัยกว่า
2.ส่ งเสริ มรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเพื่อนําสุ ขสู่ ครอบครัว
3.ส่ งเสริ มประเพณี อนั ดีงามเช่นประเพณี ดาํ หัวผูส้ ู งอายุวนั สงกรานต์
4.ส่ งเสริ มการจําศีลภาวนา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ด้ านที่ 7 ด้ านสวัสดิการและสั งคม
1.สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส เด็กกําพร้า ผูต้ ิดเชื้อเอดส์และ
ผูย้ ากไร้
2.โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสตรี
3.ส่ งเสริ มกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานของ อสม. สตรี อปพร. เยาวชน
ด้ านที่ 8 ด้ านการสร้ างความเข้ มแข็ง ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สินของประชาชน
1.โครงการเครื อข่าย อปพร. เข้มแข็ง
2.โครงการกูช้ ีพกูภ้ ยั เข้มแข็งและพัฒนา
3.สร้างเครื อข่ายผูน้ าํ ชุมชนและแกนนําต่าง ๆ
4.สร้างความสงบสุ ขของพี่นอ้ งประชาชน
ด้ านที่ 9 ด้ านกีฬ าและนันทนาการ
1.ส่ งเสริ มความเป็ นเลิศกีฬาทุกระดับ
2.โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ทุกชุมชน
3.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างทัว่ ถึงทุกหมู่บา้ น
4.โครงการกีฬาและนันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรี ทุกเพศทุกวัย
5.โครงการส่ งเสริ มกีฬาฟุตบอล
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ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ ว(Strategy Map)
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

“ รักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาการศึกษา
ยึดหลักธรรมาภิบาล สื บสานประเพณี วฒั นธรรม
น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

พัฒ นาองค์ ก รให้ มี
คุ ณ ภาพและยัง่ ยื น
โ ด ย ยึ ด ห ลั ก ก าร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
บ้ า น เมื อ ง ที่ ดี มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
พ ร้ อ ม ให้ บ ริ ก าร
เพื่ อ ประโยชน์ สุ ข
ของประชาชน

การพัฒนา
โครงการ
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ส่ งเสริ ม
การศึกษา
สศิลปะ
ประเพณี และ
วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

พัฒ นาประชาชน
ให้มี คุณ ภาพชี วิต
ที่ ดี มี ก ารพั ฒ นา
ทางเศรษฐกิจและ
ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว
พิชิตความยากจน
ส ร้ า ง ชุ ม ช น
เข้มแข็ง

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิต
และการ
พัฒนาสังคม

ส่ งเสริ มการ
ประกอบ
อาชีพเพื่อ
สร้างรายได้

ย ก ร ะ ดั บ ก า ร
บ ริ ห าร จั ด ก าร
ทรัพยากรธรรม
ชาติ สิ่ ง แวดล้อ ม
และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถี
ชี วิ ต ของชุ ม ชน
ให้ ก ้ า วสู่ มรดก

การพัฒนา
สังคมและ
ความมัน่ คง
ของมนุษย์

ส่ งเสริ มการมี
ส่ วนร่ วมของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

สร้ างความร่ ว มมื อ กับ
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
ทุ กส่ วน ในการพัฒ นา
สั ง คมและความมั่ง คง
ของมนุ ษ ย์ ในพื้ น ที่ มี
ค ว าม ยั่ ง ยื น ใน ก าร
ดํ า ร ง ชี วิ ต ส าม าร ถ
พั ฒ น า ต น เ อ ง
ครอบครั ว และชุ ม ชน
สังคมให้

ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม
ชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม

สร้างองค์กร
และชุ ม ชน
ให้ มี ค วาม
ส ง บ สุ ข
ชุ ม ช น
เ ข้ ม แ ข็ ง
ประชาชนมี
ค ว า ม
ปลอดภัยใน
ชีวิตแทรัพย์
สิ น

พัฒนาด้าน
สาธารณูป
โภคแก่
ประชาชน
ในชุมชน
เพื่อความ
สะดวกขึ้น

การบริ หารจัดการ
และการบริ การ

*ก่อนที่จะใส่หน้าของส่ วนที่ 4 ให้ใส่ หน้าของส่ วนที่ 3 ผ 01,02,03 ก่อน
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ส่ วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผลแผน
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดําเนินการดังต่ อไปนี้ คือ
1)กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2)ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสาม
สิ บวัน
4)แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิตามที่เห็นสมควร

4.2 ระเบียบ วิธีและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6
ข้อ 28 โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลแผน

