แผนพัฒนาสามปี
ประจําปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

CHIANGDAO SUBDISTRICT
ADMINISTRATION ORGANIZATION

คําแถลง
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
--------------------------

เรียน คณะกรรมการพัฒนาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้รับแจ้งจากสํานักงานท้องถิ่นอําเภอเชียงดาว ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ -๒๕๕๙) และองค์การบริหารส่วนตําบล
เชียงดาวได้ดําเนินการจัดทําเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อรวบรวมข้อมูลและโครงการต่าง ๆ ที่หมู่บ้านจะขอ
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และมีโครงการเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาระดับตําบล
อีกทั้งเป็นการจัดทําโครงการตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
จึงมีการจัดทําโครงการดังกล่าว นั้น
เพื่อให้การจัดแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวจึงขอ เสนอร่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) มาเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวพิจารณา
ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

คํานํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เป็นการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อใช้กําหนดการพัฒนา
ในห้วงระยะเวลาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ได้มาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี และการทําประชาคมหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ซึ่งได้นํา
ปัญหาที่เกิดขึน้ ต่อเนื่องมานานและปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นปัจจุบันมาจัดลําดับปัญหาเร่งด่วนและความสําคัญไว้ โดย
ได้นําข้อมูลต่างๆ

ที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปไว้ตามแผนงานด้านต่างๆ

โดยยึดถือกรอบแผนพัฒนาอําเภอ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐

และงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติจริงได้
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้
ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) องค์กรคือ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและคณะอนุกรรมการองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ ซึ่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกําหนดการ
พัฒนา การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายนิวัตร จําปี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คําแถลงประกอบการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ส่วนที่ ๑ บทนํา

๑

ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

๕

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๑๔

สวนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ช่วงสามปี

๑๗

ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา

๒๒

ส่วนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๘๔

ภาคผนวก

๘๘

ส่วนที่ ๑
บทนํา

คํานํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) เป็นการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อใช้กําหนดการพัฒนา
ในห้วงระยะเวลาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ได้มาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ปี และการทําประชาคมหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ซึ่งได้นํา
ปัญหาที่เกิดขึน้ ต่อเนื่องมานานและปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นปัจจุบันมาจัดลําดับปัญหาเร่งด่วนและความสําคัญไว้ โดย
ได้นําข้อมูลต่างๆ

ที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปไว้ตามแผนงานด้านต่างๆ

โดยยึดถือกรอบแผนพัฒนาอําเภอ

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐

และงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติจริงได้
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ได้
ผ่านกระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนซึ่งมีคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) องค์กรคือ คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาสามปี คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและคณะอนุกรรมการองค์กรประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอ ซึ่งแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับนี้ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว จึงหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางกําหนดการ
พัฒนา การปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ตรงตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี

นายนิวัตร จําปี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญของท้องถิ่น
……………………………………………

๑. สภาพทัว่ ไป
๑.๑ ที่ตั้ง
- เลขที่ ๔๐๘ หมู่ที่ ๘ ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๑.๒ เนื้อที่
- ประมาณ ๒๐๕.๒๒ ตารางกิโลเมตร ๑๒๘,๒๖๒.๕๙ ไร่
๑.๓ ภูมิประเทศ
- ทิศเหนือ
ติด
- ทิศใต้
ติด
- ทิศตะวันออก ติด

ตําบลเมืองงาย,ตําบลปิงโค้ง
ตําบลแม่นะ
อําเภอพร้าว

- ทิศตะวันตก

ติด

ตําบลเมืองคอง

๑.๔ จํานวนหมู่บ้าน ๑๖ หมู่บ้าน
- จํานวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๑ หมู่บ้าน
ได้แก่ หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๕, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๖
- จํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. เต็มบางส่วน ๕ หมู่บา้ น
ได้แก่ หมู่ที่ ๔, ๖, ๗, ๘, ๑๓
๑.๕ ท้องถิ่นอื่นในตําบล
- จํานวนเทศบาล

๑ แห่ง

คือ เทศบาลตําบลเชียงดาว

๑.๖ ประชากร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว รวม ๑๐,๓๖๗ คน
แยกเป็น
ชาย ๕,๑๑๔ คน
หญิง ๕,๒๕๓ คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร ๕๐.๕๑ คน/ตารางกิโลเมตร
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อําเภอเชียงดาว ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๖ )

หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ บ้านทุง่ ละคร
หมู่ที่ ๒ บ้านดอน
หมู่ที่ ๓ บ้านม่วงฆ้อง
หมู่ที่ ๔ บ้านวังจ๊อม
หมู่ที่ ๕ บ้านถ้าํ
หมู่ที่ ๖ บ้านเชียงดาว
หมู่ที่ ๗ บ้านดง
หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ก๊ะ

ครัวเรือน
(หลัง)
๔๑๗
๔๕๖
๒๘๓
๑๕๗
๔๓๒
๒๕๔
๓๒๓
๑๘๗

จํานวนประชากร
ชาย ( คน ) หญิง (คน )
๔๕๓
๔๓๒
๔๖๘
๕๒๒
๓๔๑
๓๑๙
๘๔
๙๕
๔๗๒
๔๖๘
๓๒๐
๒๘๔
๓๒๐
๒๘๔
๑๑๘
๑๒๗

รวม
๘๘๕
๙๙๐
๖๖๐
๑๗๙
๙๔๐
๖๐๔
๕๕๘
๒๔๕

หมู่ที่ ๙ บ้านทุง่ หลุก
หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา
หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่เตาะ
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโรงวัว
หมู่ที่ ๑๓ บ้านทุ่งดินแดง
หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทุ่ง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านศรีสะอาด
หมู่ที่ ๑๖ บ้านผาลาย

๖๘๔
๘๓๘
๘๗๐
๑๙๕
๒๒๑
๒๐๑
๒๕๗
๓๑๕
๓๓๔
๓๕๒
๒๗๗
๒๘๕
๑๓๗
๘๐
๙๑
๑๖๖
๒๒๐
๒๔๗
๒๒๗
๒๗๗
๓๑๕
๑๙๐
๓๗๐
๓๖๕
รวม
๔,๗๑๙
๕,๑๑๔
๕,๒๕๓
(ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อําเภอเชียงดาว ประจําเดือน เมษายน ๒๕๕๖ )

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
- ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
- อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางส่วน
- อาชีพรับจ้างทั่วไป
- รับราชการ
- ค้าขาย
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ธนาคาร
- โรงแรม
- ปั๊มน้ํามัน
๓
ได้แก่ ๑. ปั๊มน้ํามัน ปตท.
๒. ปั๊มน้ํามันCALTEX
๓. ปั๊มบางจาก

- ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก จํานวน
ได้แก่
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๕

แห่ง
แห่ง
แห่ง

๑๒
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แห่ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง
๑ แห่ง

๑,๗๐๘
๔๒๒
๖๔๙
๕๖๒
๑๗๑
๔๖๗
๕๙๒
๗๓๕
๑๐,๓๖๗

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
- โรงงานอุตสาหกรรม
- โรงสี
ได้แก่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๗
๙
๑๑
๑๒
๑๔

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

แห่ง
แห่ง
๓ จํานวน
๙ จํานวน
๑๔ จํานวน
๑๕ จํานวน

๒
๓
๑
๑
๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๕

๑
๒
๑
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
- ศูนย์เด็กเล็กก่อนประถม
๗
แห่ง
๓
ได้แก่ ๑. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
๒. พัฒนาชุมชนอําเภอ
๒
๓. กรมศาสนา
๒
- โรงเรียนประถมศึกษา
๕
แห่ง
ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านทุ่งละคร
๒. โรงเรียนบ้านดอน
๓. โรงเรียนบ้านถ้ํา
๔. โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก
๕. โรงเรียนบ้านปางแดง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
๒
แห่ง
ได้แก่ ๑. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
๒. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
- โรงเรียนอาชีวศึกษา
แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชัน้ สูง
แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน ๑๖
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง

๓.๒ สถาบันและองค์กรศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ์/ที่พักสงฆ์
จํานวน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีทั้งหมด ๒๙
ได้แก่ ๑. วัดดับภัย (สํานักสงฆ์)
๒. วัดดอนศรีสะอาด (สํานักสงฆ์)
๓. วัดอัมพวัน (สํานักสงฆ์)
๔. วัดป่าบุญนาค (ทีพ่ ักสงฆ์)
๕. วัดถ้ําเชียงดาว (พัทธสีมา)
๖. วัดถ้ําปากเปียง(พัทธสีมา)
๗. วัดถ้ําผาปล่อง (ที่พกั สงฆ์)
๘. วัดถ้ําปากสูง (ที่พักสงฆ์)
๙. ที่พักสงฆ์น้ํารู
๑๐. ที่พักสงฆ์ดอยเชียงดาว
๑๑. วัดหัวนาค(ที่พักสงฆ์)
๑๒. สํานักสงฆ์เทพนิมิต
๑๓. สํานักสงฆ์พุทธพรหมปัญโญ
๑๔. สํานักสงฆ์นเรศวร
๑๕. วัดใจดงเทวี (ที่พักสงฆ์)
๑๖. วัดป่าแดง(ที่พักสงฆ์)
๑๗. วัดทุ่งหลุก (พัทธสีมา)
๑๘. วัดปางแดงใน (ที่พักสงฆ์)
๑๙. วัดดาวสนธยา(ที่พักสงฆ์)
๒๐. ที่พักสงฆ์ฟ้าสวย
๒๑. วัดพระบาทแม่จร(ทีพ่ ักสงฆ์)
๒๒. วัดเจริญราษฎร์(สํานักสงฆ์)
๒๓. วัดแม่จร(ที่พักสงฆ์)
๒๔. วัดจําปี (ที่พักสงฆ์)
๒๕. วัดดอกม่วงคํา (อาราม)
๒๖. วัดคลองหลู่ (ที่พักสงฆ์)
๒๗. ที่พักสงฆ์ห้วยหก
๒๘. วัดจรูญวัฒนาราม (ที่พักสงฆ์)
๒๙. สํานักสงฆ์อาทิจจวังโส (ที่พักสงฆ์)

๓๓ แห่ง
แห่ง
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๕
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๑๐
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๑
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๒
หมู่ที่ ๑๔
หมู่ที่ ๑๔

ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว
ได้แก่ ๑. วัดอุตตาราม(พัทธสีมา)

มีทั้งหมด ๔ แห่ง
หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๑๓

๒. วัดอินทาราม (พัทธสีมา)
๓. วัดศรีทรายมูล(พัทธสีมา)

หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๘

๔. วัดแม่อีด (พัทธสีมา)

หมู่ที่ ๖

- มัสยิด
- ศาลเจ้า
- โบสถ์

๑๒

แห่ง
แห่ง
แห่ง

ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว มีจํานวนทั้งหมด ๖ แห่ง
จํานวน ๒ แห่ง
ได้แก่ ๑. หมู่ที่ ๒
๒. หมู่ที่ ๘
จํานวน ๑ แห่ง
๓. หมู่ที่ ๙
จํานวน ๑ แห่ง
๔. หมู่ที่ ๑๖
จํานวน ๓ แห่ง
ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว
มีจํานวนทั้งหมด ๕ แห่ง
ได้แก่ ๑. หมู่ที่ ๘
จํานวน ๓ แห่ง
๒. หมูท่ ี่ ๖
จํานวน ๒ แห่ง
๓.๓ สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด
๖๐ เตียง
๑
แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลอําเภอเชียงดาว
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน
แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน
แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ
๙๕
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
- สถานีตํารวจ
๑
แห่ง
( อยู่ในเขตเทศบาลตําบลเชียงดาว )
- สถานีดับเพลิง
๑
แห่ง
(ของเทศบาลตําบลเชียงดาว )

๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
- มีถนนคอนกรีต

๕๖ สาย

ระยะทางประมาณ

๕๓.๗๘

กิโลเมตร

- มีลาดยาง
- มีถนนดินลูกรัง

๑๐ สาย
๗๘ สาย

๔.๒ การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
สํานักงานโทรศัพท์

ระยะทางประมาณ
ระยะทางประมาณ

๒๙.๐๙
๑๐๑.๓๐

๑

แห่ง ( สํานักงานอยู่ในเขตเทศบาล )

๒

แห่ง ( สํานักงานอยู่ในเขตเทศบาล )

๔.๓ การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้
๑๖
หมู่บ้าน
( หมู่ที่ ๑๐ บ้านนาเลา เป็นไฟฟ้าแบบพลังงานแสงอาทิตย์)

๔.๔ แหล่งน้ําธรรมชาติ
- ลําน้าํ ,ลําห้วย
๑๗
สาย
ได้แก่ หมู่ที่ ๑ ( ลําน้ําแม่ลุ , ลําเหมืองใน , ลําเหมืองนอก )
หมู่ที่ ๒ ( น้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๓ ( น้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๔ ( น้ําแม่ปิง , น้ําแม่ลุ )
หมู่ที่ ๕ ( ห้วยกึด,ห้วยผาตั้ง,ห้วยหก )
หมู่ที่ ๖ ( น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๗ ( น้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๘ ( ห้วยป่าบง , ห้วยป่าไร่ , น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๙ ( ลําน้ําแม่เตาะ,ลําน้ําแม่ปิง )
หมู่ที่ ๑๐ ( ห้วยแห้ง )
หมู่ที่ ๑๑ ( ลําน้ําแม่ปิง,ลําน้ําแม่จร )
หมู่ที่ ๑๒ ( น้ําแม่ก๊ะ )
หมู่ที่ ๑๓ ( น้ําแม่ก๊ะ , ห้วยกึด )
หมู่ที่ ๑๔ ( ลําน้ําแม่ลุ )
หมู่ที่ ๑๕ ( ลําน้ําแม่ลุ )
หมู่ที่ ๑๖ ( ห้วยต้นยาง,ห้วยธันวา,ห้วยโก๋,ห้วยแม่พริก )
- บึง,หนองและอื่นๆ
๑๕
แห่ง
๔.๕ แหล่งน้ําที่สร้างขึน้

กิโลเมตร
กิโลเมตร

- ฝาย
๕
แห่ง
ได้แก่ ๑. ฝายกั้นน้ําวังไฮ
( หมู่ที่ ๓ )
๒. ฝายน้ําล้นบ้านถ้ํา
( หมู่ท่ี ๕ )
๓. ฝายน้ําล้นบ้านแม่เตาะ ( หมู่ที่ ๑๑ )
๔. ฝายแม้วบ้านปางแดง ( หมูท่ ี่ ๙ )
๕. ฝายยางเชียงดาว
(หมู่ที่ ๓ )
- บ่อน้ําตืน้
จํานวน ๓,๒๖๗ แห่ง
- บ่อโยก
จํานวน
๑๖ แห่ง
- ประปาหมูบ่ ้าน
จํานวน
๑๖ แห่ง
จํานวน
๑ แห่ง
ได้แก่ หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓
จํานวน
๒ แห่ง
หมู่ที่ ๔
จํานวน
๑ แห่ง
หมู่ที่ ๕
จํานวน
๒ แห่ง
หมู่ที่ ๖
จํานวน
๑ แห่ง
หมู่ที่ ๘
จํานวน
๑ แห่ง
หมู่ที่ ๙
จํานวน
๓ แห่ง
หมู่ที่ ๑๑
จํานวน
๑ แห่ง
หมู่ที่ ๑๒
จํานวน
๓ แห่ง
- ประปาภูเขา
จํานวน
๑๔ แห่ง

๕. ข้อมูลอื่นๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้
- ภูเขา , ถ้ํา , น้ําพุร้อน
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
- สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม
- หมอดินอาสา
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น

๖. ศักยภาพในตําบล

๒
๑
๑
๒
๑
๑

รุ่น
รุ่น
รุ่น
รุน่
รุ่น
รุ่น

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล

(๑) จํานวนบุคลากร
จํานวน
ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตําแหน่งในส่วนการคลัง
ตําแหน่งในส่วนโยธา
ตําแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
(๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
(๓) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๕
แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวม
ข. ศักยภาพของชุมชนและพืน้ ที่
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน
จํานวนกลุ่มทุกประเภท
๓
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
๕๑
- กลุ่มออมทรัพย์
๒๕
- กลุ่มอื่นๆ
๙

๔๖
๑
๑๕
๖
๗
๑๗

๑๖
๒๔
๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑,๑๕๕,๓๒๘.๐๓ บาท
๒๐,๔๐๓,๐๑๖.๖๕ บาท
๑๓,๓๕๙,๒๘๒.๐๐ บาท
๓๔,๙๑๗,๖๒๖.๖๘ บาท

กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม
กลุ่ม

(๒) จุดเด่นของพืน้ ที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล)
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ราบแอ่งกระทะ แต่จะมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นภูเขาสูง เหมาะ
แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ดอยหลวงเชียงดาว เป็นภูเขาที่มีความสูงอันดับ ๓ ของประเทศ
เป็นภูเขาหินปูนที่มีรูปทรงสัณฐานคล้ายปิรามิด จากการสํารวจพบพืชพันธุ์ต่างๆถึง ๑,๗๒๒ ชนิด
๑๗๓ วงศ์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่ต่ํากว่า ๓๔๐ ชนิด นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว
ถ้ําเชียงดาว ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๕ ตําบลเชียงดาว ภายใน
บริ เ วณประกอบด้ ว ยถ้ํ าขนาดเล็ ก หลายๆถ้ํา และมีหิน งอก หิ นย้ อย พระพุ ทธรู ปสมัย โบราณที่
สวยงาม วังมัจฉาหน้าวัดอินทราราม บริเวณสะพานข้ามแม่น้ําปิง หมู่ที่ ๗ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลา

ตามธรรมชาติจํานวนมาก โป่ง น้ําร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๑๒ เป็นน้ําพุร้อนที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรักษาสภาพดังเดิม ไม่มีการก่อสร้างถาวรวัตถุ ฝายวังไฮ หมู่ที่ ๓ เป็น
ฝายไม้และหินทิ้งที่ราษฎรดําเนินการก่อสร้างเอง เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจในการดูธรรมชาติของ
ราษฎร จุดชมวิวบ้านนาเลาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวดําเนินการโดยเอกชน ป่า
เศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๑๔ ชุมชนที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
มีสภาพพื้นที่และขอบเขตของการจัดการป่าชุมชนบ้านหัวทุ่ง ครอบคลุมพื้นที่ป่า
ประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าไร่ ที่จัดเป็นพื้นที่ป่าใช้สอย ๒,๐๐๐ ไร่ และเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกประมาณ
๒,๐๐๐ ไร่ โดยมีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๔๐๐ - ๘๐๐ เมตร และมี
ความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ไม้ยืนต้นสูงตระหง่าน พืชพันธุ์ป่าระดับต่างๆ ตั้งแต่พืช
ระดับล่างขึ้นเกลี่ยดินจนถึงพืชระดับบนที่โตสูงระฟ้า รวมทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรอีกมากมายที่ชาวบ้าน
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวัน

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
********************
๓.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม รวมทั้งการสาธารณูปโภคและ
การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่ออุปโภค / บริโภคและการเกษตร
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตร รวมทั้ง การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ และกองทุนต่างๆ ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง การ
สาธารณสุข และการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕. สนับสนุน และส่งเสริมระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ อบต. ให้มสี ่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยรวมถึงพัฒนาการบริหาร
จัดการงานของ อบต. เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม เพื่อยกระดับการศึกษา และทํานุบํารุง
ศาสนา วัฒนธรรมให้ยืนยาวตลอดไป
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง
๑. ประชาชนมีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของ อบต.
๒. ชุมชนมีความตื่นตัวในการพัฒนาและช่วยตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
๓. ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือและประสานงานได้เป็นอย่างดี
๔. ชุมชนมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเอกลักษณ์
๕. ประชาชนมีอัธยาศัยไมตรีและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
๖. เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
๗. ผู้บริหารมีนโยบายต่อเนื่องและชัดเจน มีความรู้ความสามารถ และเอาใจใส่ต่อประชาชนใน
พื้นที่

๘. มีการแบ่งส่วนราชการ อํานาจหน้าที่และกําหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

จุดอ่อน
๑. ประชาชนบางส่วนมีฐานะยากจน รายได้น้อย
๒. งบประมาณขององค์กรมีจํากัด ไม่เพียงพอสําหรับการนํามาพัฒนาชุมชน
๓. ภาคการเกษตรกรรมขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร
๔. ประชากรกลุ่มแรงงานมักออกไปทํางานต่างถิ่น ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าว
๕. มีปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ การบุกรุกพืน้ ที่ป่าและที่ดนิ
๖. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ
๗. บุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณงาน
๘. ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานซ้ําซ้อนยุ่งยาก ไม่เอื้ออํานวยการต่อปฏิบัติงาน
โอกาส
๑. รัฐบาลให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับรากหญ้า เช่น OTOP กองทุนหมู่บ้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทุนสตรี
๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๓. เป็นจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมทั้งจากรัฐบาลและ NGO ต่างประเทศ เนื่องจากเป็นเมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยว จึงทําให้ได้รับเทคนิคใหม่ๆที่ทันสมัยในการจัดการสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์จังหวัดเอื้อต่อการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. มีระบบผู้ว่า CEO ซึ่งทําให้มกี ารบริหารงานเป็นไปอย่างบูรณาการ
๖. นโยบายการพัฒนาในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๗. แนวโน้มการพัฒนาระบบการบริหารจัดการได้มีการถ่ายโอนอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทําให้การบริหารจัดการสามารถทําให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
อุปสรรค

๑. ปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าว ในบริเวณชายแดน
๒. กฎหมาย ข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
๓. มีการพัฒนาความเจริญอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคไม่ทันต่อความ
ต้องการ
๔. มีแรงงานต่างด้าวและประชากรนอกสํามะโนมีมากและไม่สามารถควบคุมกฎระเบียบข้อบังคับได้
จึงเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๔
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
************************

๔.๑วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
“เชียงดาวน่าอยู่ ควบคู่วัฒนธรรม”

๔.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา
๒) เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่
๓) เพื่อให้สภาพแวดล้อมของชุมชนเป็นที่น่าอยู่อาศัย ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรด้านที่ดิน
๔) เพื่อทําการก่อสร้างปรับปรุงและบูรณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันพึงมีในเมืองซึ่งได้แก่ ทางเดิน
เท้า ท่อระบายน้ํา ลําเหมืองและไฟฟ้าสาธารณะ
๕) เพื่อปรับปรุง บํารุงรักษา แม่น้ําลําคลอง ลําเหมืองให้สะอาด และไม่ให้ตื้นเขิน

เป้าหมายถนนทุกสายและรางระบายน้ําในตําบลเชียงดาว
แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ

-

พัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง

-

ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

-

พัฒนาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

๒) เพื่อเร่งรัดพัฒนาศักยภาพและทักษะของประชาชนในการประกอบอาชีพ
และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามากที่สุด
๓) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในชุมชน ให้
ดําเนินไปด้วยความเข้มแข็ง มั่นคงและพยายามทําออกไปตามวิถีทางธุรกิจ
เป้าหมาย ทุกครัวเรือนในตําบลเชียงดาว
แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อเร่งรัดพัฒนาให้คนเป็นคนดี มีความสามารถ และพึ่ง ตนเองได้
๒) เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
๓) เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม
๔) เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
๕) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคม
ตลอดจนให้การสงเคราะห์ประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
๖) เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถควบคุมโรคติดต่อได้
เป้าหมายทุกครัวเรือนในตําบลเชียงดาว
แนวทางการพัฒนา

-

ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์

-

ส่งเสริมการสาธารณสุข

-

ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

-

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

-

ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อชุมชนในตําบลเชียงดาว
๒) เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๓) เพื่อบําบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายสภาวะแวดล้อมตําบลเชียงดาวได้รับการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา

-

สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่าและ
รู้จักหน้าที่ของตนตามหลักการประชาธิปไตย
๒) เพื่อปรับปรุงสมรรถนะในการบริการงานของท้องถิ่นให้มีความ คล่องตัวสามารถรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน และความเจริญเติบโตของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลางการ
บริการระดับท้องถิ่น
๓) เพื่อให้ท้องถิ่นมีฐานะการคลังที่มั่งคง โดยสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้มากขึ้น และมีรายได้จาก
ทรัพยากรของท้องถิ่นเอง
๔) เพื่อให้องค์กรของท้องถิ่นเป็นองค์กรพื้นฐานในการพัฒนาประชาธิปไตย และการระดมความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนในการจัดดําเนินการสาธารณะต่าง ๆ ไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง

เป้าหมายประชาชนทุกคนในตําบลเชียงดาว
แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการและการบริหาร
การปกครองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-

พัฒนาระบบบริหารราชการ บุคลากรในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

-

ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ให้เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์

๑) เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและเท่าเทียมกัน
๒) ทํานุบํารุงศาสนา และวัฒนธรรมให้ยืนยาวตลอดไป

เป้าหมาย

๑) ๘๐ % ของเยาวชนตําบลเชียงดาวได้รับทุนการศึกษา
๒) ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สืบต่อไป

แนวทางการพัฒนา

- ส่งเสริมการศึกษา
- ส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๓ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

๑. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ การพัฒนาระบบจราจร การคมนาคมขนส่ง การซ่อมบํารุง
๑.๒ การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
๑.๓ การพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร
๒. ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจชุมชนเพื่อกระจายรายได้แก่ชุมชน
๒ . ๒ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม อ า ชี พ ใ ห้ กั บ
ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีระดับตําบล กลุ่มเกษตรกร ฯลฯ
๓.

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๓.๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ–เด็ก–สตรี–ผู้พิการ-ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม และผู้ติดเชื้อ HIV
๓.๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ความปลอดภัย อุบัติเหตุบนท้องถนน
๓.๓ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข กิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรม อสม.
๓.๔ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในชุมชน/เด็กนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาล

๔.

ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

๕.

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชน ป่าต้นน้ํา เหมือง-ฝาย ลําน้ําสาธารณะ ฯลฯ
การรักษาความสะอาดตําบล ลดมลพิษทางอากาศ การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
การปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ลดปัญหาและแก้ไขปัญหาหมอกควันในธรรมชาติ

ด้านการพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร ในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ในความ รับผิดชอบอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๕.๒ การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร แผนพัฒนาตําบลที่มีความครอบคลุม ด้านการพัฒนาต่างๆ อย่างทั่วถึง และเกิด
ความพึงพอใจ
๕.๓ ประสานหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ในการพัฒนาท้องถิ่น

๖.

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๖.๑ การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้านอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) กิจกรรมการพัฒนาเด็กนักเรียนและอาคารสถานที่ ฯลฯ
๖.๒ สนับสนุนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศกาลสําคัญทางศาสนาเพื่ออนุรักษ์
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

๔.๔ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ.๒๕๕๓ –
๒๕๕๗)

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
“เป็นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ และเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความ
เข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ”
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลิตผลทางการเกษตรและการท่องเที่ยว
รวมการได้รบั บริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สามารถ
ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน/ท้องถิ่นโดยเน้นการจ้างแรงงานท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา :
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ
๔. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคการคมนาคมและการขนส่ง
๒) การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในด้าน
การท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยได้รับความเสียหายน้อยที่สุดจากสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ํา
กลยุทธ์ : ใช้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ําและแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ
ในการกระตุ้นและแพร่กระจายพร้อมทั้งปลุกจิตสํานึกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม (Cluster)
๓. ส่งเสริมการใช้เกษตรทฤษฎีใหม่
๔. สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
๓) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เชียงใหม่สามารถเป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์
กลยุทธ์ : ขับเคลื่อนกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศผ่านเครือข่าย
และองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา :
๑. ปลูกจิตสํานึกให้ความรู้ประชาชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
๓. พัฒนาตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรม
๔) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : ชุมชนและท้องถิ่น อนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ดํารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ : มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกและกําหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
ภาษาพื้นเมือง การแต่งกายพื้นเมืองและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

แนวทางการพัฒนา :
๑. จัดการองค์ความรู้
๒. ส่งเสริมและเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
๕) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรม มีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง มีอาชีพ
มีงานทํา พึ่งพาตนเองได้
กลยุทธ์ : สร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย เช่น เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพที่ทําให้เกิดรายได้สําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา :
๑. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒. ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
๓. สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
๔. ส่งเสริมและการสร้างงานในชุมชน/ท้องถิ่น
๖) การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์ : ชุมชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะ สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
กลยุทธ์ : ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความสามัคคี ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนโดยชุมชน พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีกระบวนการและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
แนวทางการพัฒนา :
๑. กระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบปลอดภัยแก่ชุมชน
๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
๗) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับมีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
กลยุทธ์ : นําเทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ที่เหมาะสมสําหรับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพหน่วยงาน ศักยภาพของบุคลากรและลดขั้นตอนการทํางานในการให้บริการประชาชนให้บริการด้วยใจ บริหารรัฐกิจ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
แนวทางการพัฒนา :
๑. สร้างจิตสํานึกพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
๒. เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงใหม่ :

“ นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง”
“ City of Life and Prosperity”
ความหมายของวิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง” : การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย และผู้มา
เยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล
๑. การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก สินค้าบริการมีคุณภาพ ประชาชนมีงานทํามีรายได้
ที่เป็นธรรม เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ :
๑. ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นนครแห่งวัฒนธรรมล้านนา น่าอยู่ น่าเที่ยว
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเชียงใหม่เป็นผู้นําด้านความหลากหลายในการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
แปรรูป
๔. ส่งเสริมการค้าการลงทุน
๒. การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
เป้าประสงค์ : สังคมเชียงใหม่น่าอยู่
กลยุทธ์ :

มุ่งพัฒนาครอบครัวและชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นฐานศาสนา วัฒนธรรม และการบูร

ณาการเครือข่าย
๓. ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
เป้าประสงค์ : เชียงใหม่มีความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ :
๑. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๒. มุ่งเน้นการลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงาน
๔.. การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
เป้าประสงค์ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย
กลยุทธ์ :

มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงและส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วน

เพื่อแก้ไขปัญหา
๕.. การสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
เป้าประสงค์ : ประชาคมเชียงใหม่มีส่วนร่วมพัฒนา บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการให้บริการ
กลยุทธ์ :
๑. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุ่งเน้นจริยธรรม ICT และการให้บริการที่เป็นเลิศ
๒. เสริมสร้างความพร้อมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน
๓. ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
๑. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับ สนุนการมีส่ว นร่วมของชุม ชน รวมทั้งสร้า ง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ ๕
บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่ ๖

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ ๖
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๖.๑ แนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

แผนพัฒนาสามปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ซึ่งจําเป็นต้องกําหนดแนว

ทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาสามปีสามารถตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของ
ท้องถิ่น รวมทั้งมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัดอําเภอและท้องถิ่น ตลอดทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ และนโยบายของรั ฐ บาล ดั ง นั้ น การนํ า แผนพั ฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
จึงสามารถแบ่งเป็น ๔ แนวทางดําเนินการดังนี้
๑) องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว ดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทาง หรือกลยุทธ์ไปสู่
แผนงานและโครงการในการจัดทําแผนพัฒนา ๓ ปี แล้วองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ดําเนินการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุจดุ ประสงค์ของแผนงานโครงการ
๒) การสนับสนุนให้หน่วยงานอื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเป็นผู้ดําเนินงาน
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่มีความพร้อมในการดําเนินงาน หรือมีหน่วยงานอื่นมีความพร้อมในการ
ดําเนินงานมากกว่า
๓) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการดําเนินงานในกรณีที่
ปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงาน โดยดําเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วนสหการหรือคณะทํางาน/คณะกรรมการ
๔) การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และการ
ดําเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอําเภอ
๖.๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบในการประสานนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
๖.๑.๒ หน่วยงานดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
๑. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
๒. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว
๓. ส่วนการคลัง
๔. ส่วนโยธา
๕. ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซึ่งคณะกรรมการฯ

อาจแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อ
เป็นแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

โดยการกําหนด

รูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าได้ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติตามเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กําหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายทีก่ ําหนดไว้หรือไม่
๑. ลักษณะทัว่ ไปของระบบติดตามและประเมินผล
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
"แผนพัฒนาสามปี"

หรือในปัจจุบันเรียกว่า

จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ได้โดยจะปรากฏใน

รูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง "หน่วยติดตามและประเมินผล"
หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด " ที่จะเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดนอกจากนี้ยังทําหน้าที่เป็น

"ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า"

(Early

Warning System) ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้เพียงใด

การดําเนินการตามแผนที่เกิดขึน้ เป็นอย่างไร

เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต
๒. องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล
ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ

๓ ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยนําเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการ
ประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้
๒.๑ ส่วนปัจจัยนําเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง "มี" เพื่อนําเข้า
สู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ ผู้ประเมิน
ผู้ถูกประเมินและเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E UNIT) เพื่อเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E UNIT ต่อปัจจัยนําเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้

ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เป็นการทบทวนว่าการจัดทําแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร
๒.๒ ส่วนของบกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ซึง่ ได้กําหนดเป็น
การติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่
๓ (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการ
ติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องงถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
หน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด

ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ทําให้ทราบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า

นอกจากนี้

แผน

การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง

สามารถเป็น "สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า" (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้
สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่

เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยน

วิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้
M&E

UNIT

ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่

หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้โดยการติดตามครั้งนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ

ดําเนินงานได้แก่ แบบรายงานที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้
แผนพัฒนาสามปี
๒.๓ ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า "การประเมินแผนยุทธศาสตร์" ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่
ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึน้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทํารายงานผลการติดตามแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E UNIT ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็น
ประโยชน์สําหรับบุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๓/๑ แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาทีส่ ําคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

(ผลจากแบบรายงานแบบที่

๓/๒) ความพึงพอใจของผู้ท่เี กี่ยวข้องต่อการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ ๓/๓)

๖.๓ การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผล

โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและ

ทั้งนี้ควรกําหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดทําแผน

และประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จในแต่ละปี

ควรจะมีการติดตามการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาว

บัญชีโครงการพัฒนา
ที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

