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สวนที่ 1
บทนํา

แผนพัฒนาสามป
“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา สามปโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป
แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป คือ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใชแผนพัฒ นาสามปเปนเครื่องมือในการจั ดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ /
กิ จ กรรมจากแผนพั ฒ นาสามป ในป ที่จ ะจั ด ทํ างบประมาณรายจ ายประจํ าป ไปจั ด ทํ างบประมาณ เพื่ อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
หลักการและเหตุผล
ตามทีเ่ ทศบาลตําบลสถาน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของ
เทศบาลตําบลสถาน เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการพัฒนาในอนาคต โดยไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพั ฒนาสอดคล องกับ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ แผนพั ฒนาจั งหวัด แผนพั ฒนาอํ าเภอ
นโยบายการบริหารของเทศบาลตําบลสถานไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาวเรียบรอยแลว
เพื่อใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไวสําเร็จลุลวงบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายการพัฒนา ตลอดจนไดรับการสนับสนุนในดานตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลสถาน
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลสถานขึ้น
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และการจัดทํา
งบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง และสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตร
การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันที่เมื่อไดรับงบประมาณ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป ชี้แจงตอผูบริหารถึงวัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปน
และดําเนินการเขียนโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป ซึ่งกําหนดทรัพยากรดานตาง ๆ ทั้งงบประมาณ คน วัสดุ
อุปกรณ ใหเหมาะสมสอดคลองกับการจัดทําแผนพัฒนาสามป เสนอผานปลัดเทศบาลพิจารณากอนเสนอตอ
นายกเทศบาล เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแลวแจงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และหนวยงานที่รับผิดชอบรายละเอียดโครงการ

-22. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสามป สรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมทั้งขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ปญหาความตองการของประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย / อําเภอเชียงของ และนโยบายของคณะผูบริหารทองถิ่นเพื่อนําเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
2.2 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลจัดประชุมรวมกับประชาคมตําบลและสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อ
รวมกันพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนาเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการกิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามป
2.3 เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว จัดเวทีประชาคมประชุมโดยนําแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณาวา
จะมีโครงการ / กิจกรรม ที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการสํารวจ และเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปน
ตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป ประกอบไปดวยขอมูลทั่วไป ปญหา ความตองการของประชาชนที่ประสบปญหา
ตลอดจนนํามาจากแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณา เมื่อไดขอมูลตางๆ ถูกตองครบถวนแลวนําขอมูลที่ไดมา
วิเคราะห โดยจัดเรียงลําดับความสําคัญของปญหาตามแนวทางพัฒนา
4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
จัดใหมีการจัดทําเวทีประชาคม ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา
มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา ซึ่งเปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของโครงการ / กิจกรรม
ที่จะดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการจะใหเปน
ในอนาคต ซึ่งตองอยูในลักษณะกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับแนว
ทางการพั ฒ นา มาจั ด ทํ า รายละเอี ย ดโครงการในด านเป าหมาย ผลผลิ ต ผลลั พธ งบประมาณ ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบและตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเนนโครงการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนํามาทํา
งบประมาณรายจายประจําปตอไป
6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ าแผนพัฒ นาเทศบาลจั ด ทํ าร างแผนพั ฒ นาสามป โดยมี เ คาโครง
ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้
- สวนที่ 1 บทนํา
- สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- สวนที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
- สวนที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
- สวนที่ 5 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
- สวนที่ 6 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
7. การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
7.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเทศบาลจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณา

-37.2 เสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาเทศบาล เพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวนายกเทศมนตรีจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช
7.3 เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาสามปแลว ใหผูบริหารทองถิ่นสงแผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการตอไป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
1. เทศบาลตําบลสถานจะมีแผนพัฒนาสามป เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ไดจัดทําไวแลว
2. เทศบาลตําบลสถานจะมีแผนพัฒนาสามป เพื่อใชเปนแนวทาสําหรับปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา
ในชวงสามปไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เทศบาลตําบลสถานไดใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพเปนระบบ
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สวนที่ 2

1. สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลสถาน
1.1 ที่ตั้ง

ตําบลสถานเปนตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเชียงของ หางจากที่วาการอําเภอเชียงของมาทางทิศใต
เปนระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้

-ทิศเหนือ ติดกับตําบลเวียง อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากทางเกวียนบรรจบกับ
สันดอยหวยกวาน(เนิน 1062) บริเวณพิกัด P C 352386 ไปทางทิศตะวันออกตามทางเกวียน โดยใชริม
ทางเกวียนดานทิศใตเปนแนวแบงเขต บริเวณพิกัด P C 364385 ไปตามสันเนิน 690 บริเวณพิกัด P C
387380 ผานเนิน 670 บริเวณพิกัด P C 384376 ผานเนิน 690 บริเวณพิกัด P C 388378 ผาน
เนิน 702 บริเวณพิกัด P C 407390 ผานเนิน 639 บริเวณพิกัด P C 416387 ผานเนิน 665
บริเวณพิกัด P C 426388 ผานเนิน 517 บริเวณพิกัด
P C 433385 ผานเนิน 482 บริเวณพิกัด
P C 443378 ไปตามลําหวยน้ําแหยง โดยใชกึ่งกลางลําหวยน้ําแหยง เปนแนวแบงเขตบรรจบกับแมน้ําอิง
บริเวณพิกัด P C 508338 รวมระยะทางดานทิศเหนือประมาณ
21.5 กิโลเมตร
-ทิศตะวันออกติดกับตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากลําหวยน้ําแหยง
บรรจบกับแมน้ําอิง บริเวณพิกัด P C 508338 ไปทางทิศใต ตามลําน้ําอิงโดยใชกึ่งกลางแมน้ําอิงเปนแนวแบง
เขต สิ้นสุดที่ริมหนองคราญชางตายดานทิศใตบรรจบกับแมน้ําอิง บริเวณพิกั ด P C 488300 รวมระยะทาง
ดานทิศตะวันออกประมาณ 6 กิโลเมตร
-ทิศใตติดกับตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากที่ริมหนองคราญชาง
ตายดานทิศใตบรรจบกับแมน้ําอิง บริเวณพิกัด P C 488300 ไปทางทิศตะวันออกตามริมหนองคราญชางตาย
ดานทิศใตโดยใชริมหนองดานทิศใตเปนแนวแบงเขต บรรจบกับลําเหมืองสาธารณะ บริเวณพิกัด P C 487307
ไปตามลําเหมืองสาธารณะ ผานถนนทางหลวงหมายเลข 1200 บริเวณพิกัด P C 474307 โดยใชกึ่งกลาง
ลําเหมืองสาธารณะเปนแนวแบงเขต บรรจบกับหวยฮองปง โดยใชกึ่งกลางหวยฮองปงเปนแนวแบงเขต บรรจบ
กับ
หวยเยื้อง บริเวณพิกัด P C 448291 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามหวยเยื้อง โดยใชกึ่งกลางลํา
หวยเยื้อง
เปนแนวแบงเขต บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 1174 บริเวณพิกัด P C 442297 ใปทาง
ทิศใตตามถนนทางหลวงหมายเลข 1174 โดยใชกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 1174 เปนแนวแบงเขต
ถึงทางสาธารณะบรรจบกับ ถนนทางหลวงหมายเลข 1174 บริเวณพิกัด P C 438294 ไปทางทิศตะวันตก
ตามทางสาธารณะ โดยใชกึ่งกลางสาธารณะเปนแนวแบงเขตถึงเชิงเนิน 667 บริเวณพิกัด P C 413308 ไป
ตามสันเขา ผานเนิน 667 บริเวณพิกัด P C 399314 ดอยขุนดิน(เนิน 795) บริเวณพิกัด P C
383310 โดยใชสันเขาเปนแนวแบงเขตสิ้นสุดที่ดอยหวยเขี๊ยะ(เนิน 754) บริเวณพิกัด P C 371309 รวม
ระยะทางดานทิศใตประมาณ 17 กิโลเมตร
-ทิศตะวันตกติดกับตําบลโชคชัย กิ่งอําเภอดอยหลวง และตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากดอยหวยเขี๊ยะ(เนิน 754) บริเวณพิกัด P C 371309 ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขา ผานดอยผาตื้น(เนิน 673) บริเวณพิกัด P C 364317 เนิน 662 บริเวณ
พิกัด P C 372327 ดอยเวียงเกี๋ยง(เนิน 763) บริเวณพิกัด P C 374344 เนิน 603 บริเวณพิกัด P C
352386 359346 เนิน 590 บริเวณพิกัด P C 35635 ดอยหัวกวาน(เนิน 1062) บริเวณพิกัด P C
34437 โดยใชสันเขาเปนแนวแบงเขต สิ้นสุดที่สันดอยหวยกวานบรรจบกับทางเกวียน บริเวณพิกัด P C
352386 รวมระยะทางดานทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร
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1.2 เนื้อที่
ตําบลสถานมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร
1.3 ภูมิประเทศ
ลั กษณะภู มิป ระเทศของตํ าบลสถาน พื้ น ที่ ทางด า นตะวั น ตกเป น ที่ ร าบสู งและภู เ ขา อยู สู ง
กวาระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 900
เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซอนวางตัวในแนวเหนือ – ใต ไดแก
เทือกเขาดอยหลวง พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออก
เปนเขตปาสงวนแหงชาติ ไดแก ปาน้ํามา
และปาน้ําชาง สวนพื้นที่ทางตอนกลางและดานตะวันออกเปนที่ราบเหมาะแกการเพาะปลูก มีแมน้ําอิงไหลผาน
ทางดานตะวันออกของตําบลในแนวเหนือ – ใต

-6หนวยการปกครอง
เทศบาลตําบลสถาน แบงเขตปกครองออกเปน 16 หมูบาน โดยแยกเปน 2 เขตการเลือกตั้งดังตอไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
ที่

ชื่อหมูบาน

หมูที่

ชื่อผูใหญบาน

สมาชิกสภาเทศบาล

1 บานสถาน

1

นายสมคิด เทพยศ

นายวินัย ตะรังษี

2 บานทุงงิ้ว

2

นายชิน ทะกัน

นายกัปตัน พอใจ

3 บานแฟน

5

นายอํานวย วรรณชัย

นางรวีวรรณ ทองสังข

4 บานใหมทุงหมด

7

นายวีรเดช รัตนประยูร

นายสมเพชร สุวรรณทา

5 บานทุงงิ้วเหนือ

11

นายสมจิตร คํานา

นายยอง เสนนะ

6 บานสถานใต

12

นายสากล พลทนู

นายเลียง การินธิ

7 บานใหมธาตุทอง

16

นายราชันย อินตะสงค

หมูที่

ชื่อผูใหญบาน

เขตเลือกตั้งที่ 2
ที่

ชื่อหมูบาน

สมาชิกสภาเทศบาล

1 บานน้ํามา

3

นายปรีชา กาเงิน

นายสวาน ทาเหล็ก

2 บานเชียงคาน

4

นายดวงจันทร ยารังษี

นายประเทือง เสนนะ

3 บานทุงอาง

6

นายประเสริฐ สมทะนะ

นายสิทธิพร เขื่อนแกว

4 บานเตน

8

นายประสิทธิ์ ศรีสุข

นายเจริญ อินตะสงค

5 บานศรีดอนมูล

9

นายสมเพชร ตานอย

นายทองคํา บุญมา

6 บานน้ํามาใต

10

นายรัตน ใจวงค

นายชัยโรจน สิทธิวรนันท

7 บานน้ํามาเหนือ

13

นายเนรมิต เสนนะ

8 บานเชียงคานใหม

14

นายนิพนธ ยะนัน

9 บานทุงอางใหม

15

นายสุทัศน อินโน

ขอมูลประชากร (ณ เมษายน 2557)
หมูที่
1
2
3
4
5

ชื่อหมูบาน
บานสถาน

ชาย
349

หญิง
343

รวมประชากร
692

ครัวเรือน
227

บานทุงงิ้ว

403

447

850

349

บานน้ํามา

303

332

635

272

บานเชียงคาน

306

315

621

283

บานแฟน

332

311

643

272

-7บานทุงอาง

249

260

509

181

บานใหมทุงหมด

263

309

572

301

บานเตน

126

125

251

72

บานศรีดอนมูล

233

217

450

194

10 บานน้ํามาใต
11 บานทุงงิ้วเหนือ

407

365

772

287

322

338

660

306

295

330

625

232

312

343

655

216

259

265

524

214

216

430

189

240

279

519

4,613

4,795

9,408

6
7
8
9

12 บานสถานใต
13 บานน้ํามาเหนือ

14 บานเชียงคานใหม
15 บานทุงอางใหม
16 บานใหมธาตุทอง
รวม

128
227
3,736

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- เกษตรกรรม
- รับราชการ
- รับจางทั่วไป
- ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
การคมนาคม
หางจากจังหวัดเชียงราย ประมาณ 100 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพฯประมาณ 984 กิโลเมตร การ
คมนาคม โดยรถยนต มี 2 เสนทาง ดังนี้
1. ทางหลวง สาย 1174 จังหวัดเชียงราย – พญาเม็งราย – เชียงของ ระยะทางประมาณ 120
กิโลเมตร
2. ทางหลวง สาย 1120 จังหวัดเชียงราย – เทิง – เชียงของ – ระยะทางประมาณ 127 กิโลเมตร
ถนนภายในบานสวนใหญเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก เปนลูกรังเพียงเล็กนอย มีเสนทางที่ติดตอในระหวาง
หมูบาน เปนเสนทางที่ประชาชนเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีถนน......152........สาย
โครงสรางพื้นฐานในพื้นที่
- ถนนลูกรัง................42............สาย
- ถนนลาดยาง..................3............สาย
- ถนนคอนกรีต.............120...........สาย
- สะพานขามน้ําอิงติดตอระหวางตําบล.....2.........แหง
- สะพานคอนกรีตระหวางหมูบาน..........30.........แหง
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การติดตอสื่อสารโทรคมนาคม
ประชาชนไดรับขาวสารจากหลายทาง มีทั้งวิทยุ โทรทัศน โทรศัพท หนังสือพิมพ รวมถึงจากเจาหนาที่
ของรัฐ และจากผูนําชุมชน
- โทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที.่ .......-......หมายเลข
- โทรศัพทสถานที่ราชการ ในเขตพื้นที.่ .......13.........หมายเลข
- ที่ทําการไปรษณียโทรเลข..................-.................แหง
- สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน........1....................แหง
- ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายขาวในพื้นที่หมูบาน.........16........แหง
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ
- แมน้ําที่ไหลผานหางหมูบานในทองที่เขตบริการ มี 1 สาย คือ แมน้ําอิง
- ลําหวยที่ไหลจากเทือกเขา ดอยหลวง และดอยขมิ้น 3 สายไดแก หวยน้ํามา หวยน้ําชาง รองแหยง
- หนองน้ําสําคัญ ไดแก หนองยาว หนองงูเหลือม หนองสลาบ หนองน้ําสาธารณะ สระสาธารณะ
หนองหอย หนองประตูดงเวียง หนองบัว หนองเกาหา
แหลงน้ําที่สรางขึ้น
อางเก็บน้ํา จํานวน 2 แหง ไดแกอางเก็บน้ําหวยน้ําชาง อางเก็บน้ําหลง
ดานสาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขที่ใหบริการรักษาประชาชนในพื้นที่ คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา
ตําบล จํานวน 4 แหง ไดแก
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลสถาน
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานน้ํามา
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานทุงอาง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานทุงงิ้ว
ในชุมชนก็ยังมีความเชื่อในการรักษาการเจ็บปวยแบบพื้นบานอยู เชน การสงเคราะห สะเดาะเคราะห
การสูขวัญ การดื่มน้ํามนต การใชยาสมุนไพร การเลี้ยงผี การนวด การอบ และการประคบสมุนไพรเปนตน
เพื่อใหหายจากการเจ็บปวย
ดานการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5
1
7

แหง
แหง
แหง

ดานศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จํานวน 10 แหง นอกจากนี้ยังศาสนาคริสตและศาสนา
อิสลาม เพียงเล็กนอย สถานประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประกอบดวย
- วัด
10 แหง
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- โบสถ

- แหง
- แหง

ดานศักยภาพในตําบล
ศักยภาพของเทศบาลตําบลสถาน
โครงสรางสวนราชการในเทศบาลตําบลสถาน ประกอบไปดวย 4 สวนราชการ คือ สํานัก
ปลัดเทศบาล กองคลัง กองชาง และกองการศึกษา รวมบุคลากรผูปฏิบัติงานทั้งหมด 46 คน
เครื่องมืออุปกรณตางๆ
- รถยนตบรรทุกน้ํา
1
คัน
- รถยนตสวนกลาง
2
คัน
- รถจักรยานยนต
2
คัน
ดานสถานที่ทองเที่ยว
1. อางเก็บน้ําหวยน้ําชาง หมูที่ 5 แหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีลักษณะเปนอางเก็บน้ํา มีสถานที่
สําหรับตกปลา และพักผอน ทิวทัศนภูเขาลอมรอบ
เทศกาลงานประเพณี
1. งานวิสาขบูชา แหผาขึ้นธาตุ บั้งไฟประจําป
2. งานรดน้ําดําหัวผูสูงอายุประจําป
3. งานแหเทียนพรรษาประจําป
4. งานแหพระเกาวัด
5. งานเทศนมหาชาติ
ปูชนียสถาน
1. พระธาตุทุงหมด
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สวนที่ 3

ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
เทศบาลตําบลสถาน ไดดําเนินการปฏิบัติงานตามโครงการในระยะที่ผานมาปรากฏวาไดดําเนินการไป
ตามเปาหมายและวัตถุประสงคโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามป และประจําป แตมีปญหาอุปสรรคในดาน
งบประมาณในการนําโครงการสูการปฏิบัติไมไดตามเปาหมายทั้งหมด อยางไรก็ตามผูบริหารไดพยายามอยางยิ่ง
ในการประสานงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่ น องคการ
บริหารสวนจังหวัด กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมทางหลวงชนบท หนวยทหารพัฒนา ฯลฯ ในการ
ขอรับการชวยเหลืองบประมาณหรือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรในการกอสรางถนนลูกรังบดอัด และขุดลอก
แหลงน้ําตางๆ สงผลใหมีความคืบหนาอยางมากในงานดานโครงสรางพืน้ ฐาน
สรุปสถานการณการพัฒนา
จุดแข็ง
1. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมและศาสนา ที่เอื้อตอการพัฒนาและเผยแพร
2. มีสถานศึกษาทีส่ งเสริมการเรียนรูทางดานภาษา เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยเทศบาล
ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาครูสอนภาษาจีนครบทุกโรงเรียนในเขตการศึกษา และเด็กนักเรียน สามารถ
พูด ฟง รวมถึงเขียนได
3. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ถึง 4 แหง ที่ใหบริการในเรื่องของสุขภาพของคนใน
ชุมชน และมีสวัสดิการเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อ
4. มีพื้นที่การเกษตรที่กวาง สามารถเพาะปลูกพืชไดหลากหลาย เชน ขาว ยางพารา ขาวโพด เปน
ตน
5. มีแหลงน้ําสายหลักที่ไหลผานพื้นที่ มีแหลงตนน้ําที่สามารถไหลลงมาตามลําหวยเพื่อหลอเลี้ยงชุมชน
ไดตลอดป และมีแมน้ําอิงไหลผานพื้นที่
6. มีสถานีสูบน้ําที่สามารถใชน้ําสําหรับการเกษตรในพื้นที่ถึง 2 แหง และมีอางเก็บน้ําหวยน้ําชางที่
สามารถใชน้ําสําหรับทํานาปรังได
7. มีถนนทางหลวง ซึ่งเปนถนนสายหลักผานพื้นที่เชื่อมตอระหวางอําเภอ ถึงจังหวัด และยังสามารถ
เชื่อมตอไปยังจุดกอสรางสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 4 ที่เชื่อมสูประเทศจีนได
8. ประชาชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นบางอยางที่ยังคงอยูและยังมีผูสืบทอด
เชน หมอเมือง หมอยา ของชมรมผูสูงอายุ ซึ่งรวบรวมปราชญชาวบาน คลังปญญาชุมชน และมีกลุมผูสูงอายุที่
เขมแข็ง
9. เทศบาลตําบลสถาน มีภูมิประเทศ ศักยภาพที่สามารถพัฒนาขึ้นไปไดอีกในอนาคตขางหนา
10. เทศบาลตําบลสถาน มีภูมิศาสตรที่เหมาะสมในการเปนเสนทางการเชื่อมโยงการขนสงสินคาและ
บริการ ตามโครงการพัฒนาคมนาคมพื้นฐานโครงการกอสรางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แหงที่ 4 และเปนพื้นที่
รองรับการเกิดนิคมอุตสาหกรรมของจังหวัดและประเทศ
จุดออน
1. ขาดจิตสาธารณะในการทํางานเพื่อชุมชน โดยหากไมมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของจะไมให
ความสําคัญกับสิ่งที่ตองทํา
2. ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะปาไม ทําใหไมมีสิ่งที่จะชวย
ในการดูดซับ กักเก็บน้ําตามธรรมชาติ ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําในการเกษตรในชวงฤดูแลง
3. ปญหาน้ําทวมขัง และภัยพิบัติจากธรรมชาติ

-114. ขอจํากัดของงบประมาณในการดําเนินการโครงการใหเพียงพอ กับ ความตองการของประชาชน
5. บุคลากรของเทศบาลตําบลสถานมีนอย ทําใหการดําเนินงานบางอยางลาชาไมทันกับความตองการ
6. การขยายตัวของประชากร และการขาดความมีระเบี ยบวินัยของประชากรบางสวนทําใหเกิดปญหา
ดานปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น
7. การขยายตัวของสาธารณูปโภคพื้นฐานจากการรองรับการสรางสะพานขามแมน้ําโขง ไทย ลาว แหงที่
4 ทําใหเกิดปญหาดานอุบัติเหตุจากการจราจรและการเพิ่มขึ้นของอาคารบานเรือน กอใหเกิดปญหาเรื่องมลภาวะ
ทางเสียง และความเปนอยูที่แออัดขึ้น
8. ปญหาแหลงทํากิน จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ทําใหประชาชนในพื้นที่สวนใหญ จัดสรร
ที่ดินหรือซื้อขายที่ดินใหแกนายทุน ทําใหเกิดปญหาที่ดินราคาสูงและปญหาการขาดแคลนแหลงทํากิน หรือที่อยู
อาศัยในอนาคต และปญหาการขาดแคลนพื้นที่ทําการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชาชน
9.
ปญหาการไมเครงครัดในกฎ ระเบียบ ที่กําหนด โดยเฉพาะอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้น จากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม กอใหเกิดปญหาดานมลพิษ ฝุนควัน เสียง เรื่องรองเรียนที่เพิ่มขึ้น
โอกาส
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกเทศบาล
2. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
3. ทุกภาคสวน เขามามีสว นรวมในการแกไขปญหาตั้งแตระดับทองถิ่น เชน โรงเรียน สถานีอนามัยในพื้นที่ให
ความรวมมือในการทํากิจกรรม
4. แผนพัฒนาชาติใหความสําคัญในการกระจายความเจริญไปชนบท
5. อยูในเขตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน/หรือแนวเศรษฐกิจพิเศษ เปนโอกาสสําหรับนักลงทุนเพื่อ
สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสรางตัวเมืองที่ทันสมัย เพื่อสงเสริมการลงทุน การคา และการทองเที่ยว
6. กําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมเปนเขตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรมการผลิตเพื่อสงออก
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด
1. สภาวการณทางเศรษฐกิจระดับประเทศ ปญหาการเมืองและการสานตอนโยบายจากภาครัฐ สงผล
ตอการพัฒนาทองถิ่น
2. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐาน ทางวัฒนธรรมที่มี
อยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
3. มีปญหาสุขภาพ ปญหายาเสพติด และปญหาสังคมตาง ๆ ของเด็ก , เยาวชน
4. มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
5. งบประมาณจากสวนกลางที่จัดสรรไมเพียงพอ
6. ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐในโครงการที่เกินศักยภาพ
7. ประชาชน และเยาวชนรับวัฒนธรรมตะวันตกมาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวติ
8. ปญหาทางการเมืองของประเทศ
9. เกิดปญหาจากภัยธรรมชาติ เชน วาตภัย ไฟปา พื้นดินเริ่มเสื่อม และการใชสารเคมี น้ําทวม

-12การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การนําโครงการในแผนพัฒนาสามปไปดําเนินการยังมีนอย เมื่อเทียบกันระหวางจํานวนโครงการที่อยูใน
แผนพัฒนาสามปกับโครงการที่อยูในงบประมาณรายจายประจําป สาเหตุอาจเนื่องมาจากในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปมุงเนนในดานปญหา ความตองการของชุมชนเปนหลักไมไดคํานึงถึงงบประมาณทีเ่ ทศบาลมีอยู
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
หากมีการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติอยางจริงจัง จะกอใหเกิดการพัฒนาในพื้นทีเ่ ทศบาลอยางตอเนื่อง
และเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุดตอประชาชนเปนอยางมาก แตเนื่องจากขอจํากัดในดานงบประมาณทําใหการ
นําแผนพัฒนาไปปฏิบัติไมครบถวน แตอยางไรก็ตามการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลตําบลสถานก็เพิ่มขึ้นอยูในเกณฑ
ที่นาพอใจ
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สวนที่ 4

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
วิสัยทัศนการพัฒนา
“บานเมืองนาอยู การศึกษาพัฒนา เศรษฐกิจกาวหนา วัฒนธรรมคงคุณคา ประชาอยูสุข”
วิสัยทัศนนายกเทศมนตรีตําบลสถาน
“การศึกษาเดน เนนคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจกาวหนา ชาวประชาอยูสุข “
พันธกิจ
1. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อ
สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทางสังคมลานนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
4. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ชายแดน
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลสถาน

- 13 แผนที่ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
พันธกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลสถาน
Strategy Map
“บานเมืองนาอยู การศึกษาพัฒนา เศรษฐกิจกาวหนา วัฒนธรรมคงคุณคา ประชาอยูสุข”

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการ
สาธารณะ

สรางมูล คาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การคา
การลงทุน การเกษตร การทองเที่ยว

พัฒนาสาธารณสุข สุขภาพ
อนามัย และสาธารณูปโภคที่
ดี
เปาประสงค

การคมนาคมมีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย

ยุทธศาสตร

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะทางลานนา
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การศึกษาและ
สาธารณสุขแบบบูรณาการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมโดยการมีส่วนร่ วม
ของทุกส่ วน

สงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินพื้นที่ชายแดน
เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เพิ่ม

ศูนยกลาง logisticsประชาชนในทองถิ่น
เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ
มาตรฐานความปลอดภัยของ
มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
ที่ดีขึ้นทั้งรางกาย และจิตใจ
สินคาเกษตร
ดํารงความสมบูรณและยั่งยืนของ
ชุมชนมีความเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด
ประชาชนมีสุขภาพดี ถูกสุขลักษณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินพื้นที่ชายแดน

เพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและ
บริการ เสริมสรางรายได เพิ่ม
ความมั่นคงทางรายได

การพัฒนาดานการศึกษาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

กอสราง
พั ฒ นาสาธารณู ป โภค พั ฒ น า แ ห ล ง น้ํ า เ พื่ อ
ปรับปรุง บํารุงรักษา
และสาธารณูปการอยาง การเกษตร และอุปโภคถนน สะพาน รางระบาย ทั่วถึง
บริโภค
น้ํา

การพัฒนาเศรษฐกิจและขจัดปญหาความยากจน

ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ
และยกระดับรายได
เศรษฐกิจพอเพียง
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การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

พั ฒ นาและส ง เสริ ม ส ง เ ส ริ ม ศ า ส น า สนับสนุนกิจการดาน ป อ งกั น และแก ไ ข จั ด สวั ส ดิ ก ารและ
การศึกษา
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม สาธารณสุข
ปญหายาเสพติด
สังคมสงเคราะห
ประเพณี และภู มิ
ปญญาทองถิ่น

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

สรางจิตสํานึกในการ บํารุงรักษาและฟนฟู บริหารจัดการขยะ
รั ก ษ า ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม
และสิ่งแวดลอม

สงเสริมกิจกรรมเด็ก ส ง เ สริ มศั กย ภ า พ
เ ย า ว ช น ส ต รี ชุ ม ชนสู ป ระชาคม
ผู สู ง อ า ยุ แ ล ะ อาเซียน
ผูดอยโอกาส

-- 16 -สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พัฒนาองคกร บุคลากร จัดหา เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง แก สนับสนุน ประสานงาน และ
วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ก า ร ชุ ม ชน และการมี ส ว นร ว ม บู ร ณาการร ว มกั บ หน ว ยงาน
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ทางการเมือง
อื่น
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สวนที่ 6
การติดตามประเมินผล การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ
การนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) ของเทศบาลตําบลหวยซอ ไปปฏิบัตินั้น จะตองมีการติดตาม
ประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์และผลลัพธของโครงการ
ตามแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลหวยซอ
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลเปนกระบวนการทําใหทราบถึงผลการดําเนินงาน วาสามารถบรรลุจุดมุงหมาย
และเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไมซึ่งขอมูลดังกลาวจะชวยในการบริหารจัดการองคกร การกําหนดนโยบายและแผนการ
ดําเนินงานตางๆ ขององคกรในอนาคต
การติดตามผล
เปนกระบวนการและวิธีการในการเรงรัดการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
เวลา และตนทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไว
การประเมินผล
เปนกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนทีก่ ําหนด การควบคุมเรงรัดการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผน การศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแกไข/ปรับปรุงการดําเนินงานใหเกิดผลผลิต ผลลัพธที่ตองการ และ
เปนการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางออม เพื่อเปนขอมูลประกอบในการดําเนินโครงการตอเนื่องหรือ โครงการทํานอง
เดียวกันตอไป สําหรับหวงระยะเวลาที่จะใชในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาสามป กําหนดใหมีเปน 2 ระยะ
คือ
การติดตามและประเมินผลระหวางแผนพัฒนาฯ
เปนการประเมินผลระหวางปงบประมาณเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินการของโครงการในชวงใด
ชวงหนึ่งซึ่งฝายบริหารเห็นวาเหมาะสมที่จะทําการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการ การประเมินผลในลักษณะเชนนี้จะชวย
ใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงานวามีผลสําเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมา
จากอะไร สมควรที่จะไดรับการแกไขดวยวิธีการใด เพื่อใหโครงการดังกลาวลุลวงไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
นอกจากนี้การประเมินผลระหวางการดําเนินงานยังเปนเครื่องชี้วัดวาแผนงานหรือโครงการมีความสมบูรณ
ถูกตองใกลเคียงความจริงมากนอยเพียงใด เมื่อไดขอมูลในเรื่องนี้ผูรับผิดชอบโครงการก็อาจปรับแผนหรือโครงการใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
ดังนั้น การติดตามและประเมินผลในลักษณะนี้จึงมีบทบาทสําคัญอยางมากในระบบการบริหารโครงการใน
ปจจุบัน ซึ่งการติดตามและประเมินผลระหวางการดําเนินโครงการควรจะดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายนของป เพราะ
โครงการไดมีการดําเนินการหลังจากเริ่มปงบประมาณมาแลวประมาณ 8 เดือน ทั้งนี้จะไดนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลมาใชในการปรับปรุงกระบวนการใหดําเนินงานสอดคลองกับผลผลิตหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ รวมทั้ง
เพื่อจะไดตรวจสอบวายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบางที่ยังไมไดเริ่มทําภายในปงบประมาณ
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การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ
เปนการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการวาไดผลเปนอยางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร และเปนไปตามเปาหมายที่ได
กําหนดไวตามแผนหรือไม การประเมินในขั้นตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการ
ปฏิบัติงานในโครงการที่จะนํามาเปนบทเรียน (lessons learned) ที่จะชวยในการตัดสินใจสําหรับโครงการใหมๆ รวมทั้งการ
ปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกลเคียงกับโครงการที่ไดทําการประเมินผลนี้
ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาในการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแตปงบประมาณ
ประกอบดวย
(1) การติดตามและประเมินผลการใชจายตามงบประมาณเมื่อเทียบกับเปาหมาย
เปนการติดตามและประเมินเกี่ยวกับปจจัยเขา (Input) หรือการใชทรัพยากรตางๆ ที่ใชในการดําเนิน
โครงการตามแผนวาเปนไปตามที่ไดกําหนดในโครงการหรือกิจกรรมมากนอยเพียงใด
(2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
เปนการติดตามและประเมินผล กระบวนการ (Process) ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน หรือโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลหวยซอ รวมถึงการสรุปปญหา
และอุปสรรคในกระบวนการทํางานอยางไร
(3) การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลผลิต (Output) ที่ไดจากการดําเนินโครงการเมื่อเทียบกับเปาหมายที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาฯ การประเมินผลในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานวาสามารถดําเนินงาน ตามโครงการ
และกิจกรรมที่กําหนดไวไดตามแผนเมื่อเทียบกับเปาหมายหรือไม ซึ่งรวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือการใหบริการที่ผลิตโดย
หนวยงานของเทศบาลฯ ใหกับประชาชนวาไดตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาหรือไม ทั้งนี้โดยใชเปาหมายและ
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ไดกําหนดเปนเครื่องมือที่จะนําไปติดตามและประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นจริงภายใต
งบประมาณที่ไดรับ
(4) การติดตามและประเมินผลลัพธของการดําเนินโครงการ
เปนการติดตามและประเมินผลลัพธ (Outcome) ของโครงการหรือ เปนการประเมินผลประโยชนที่
เกิดขึ้นจากโครงการวาประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลไดรับประโยชนจากสิ่งของหรือบริการที่จัดทําหรือผลิตโดย
หนวยงานของเทศบาลฯ อันเปนผลที่เกิดจากผลผลิตของเทศบาลตําบลหวยซอที่กําหนดในแตละโครงการและกิจกรรมหรือไม
ทั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผลโดยพิจารณาจากวัตถุประสงคของโครงการวาผลการดําเนินงานได
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการและกิจกรรมที่ระบุไวหรือไม เพียงใด และหากไมบรรลุตามวัตถุประสงค สาเหตุ ปญหา
อุปสรรค คืออะไร เพื่อจะไดนําบทเรียนที่ไดเรียนรูจากโครงการและกิจกรรมดังกลาว มาปรับปรุงโครงการหรือกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการตอไปในอนาคต
การจัดองคกรเพื่อการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตํ า บลสถานได มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา และประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2548 เพื่อทําหนาที่ใน
การคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะ

24
ผ.03

สวนที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 ถึง 2560)
เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร

1) ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาทางการผลิตสินคาและ
บริการเสริมสรางรายได เพิ่มความมั่นคงทางรายได
1.1 สนับสนุนการทําเกษตรยั่งยืนอยางครบวงจร โดยใหมีการ
ขยายพื้นที่ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ใชสารเคมี การพัฒนา
ใหความรู การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพและเสริมสรางขีด
ความสามารถทางการตลาด โดยมุงเนนการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เกษตรอินทรีย ทําการเกษตรอยางปลอดภัย ลดใช
สารเคมี
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร
ที่มีศักยภาพ และโอกาสทางการตลาด โดยสงเสริมการใช
ปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สนับสนุนอุตสาหกรรมและบริการใหมที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร
และธุรกิจบริการสุขภาพ

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4. สนับสนุนการพัฒนาเครือขายธุรกิจ (Cluster) เพิ่มเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่
5. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ logistic เพื่อสนับสนุน
ทางการคาและบริการการคาชายแดน โดยเฉพาะพื้นที่ใกลเขตชายแดน
รวมทั้งพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหผูประกอบการในทองถิ่น
6. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวในตําบล ใหเปนที่รูจัก
1
และสรางอาชีพโดยการสงเสริมใหมีไกดทองถิ่น ไกดนักเรียน
7. วางแผนแมบทและแผนการบริหารจัดการเมืองศูนยกลาง
ความเจริญ อยางมีบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู
สังคมเมืองและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวม
1
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพ
ชีวิต ทรัพยากรมนุษย การจัดการศึกษาและสาธารณสุข
แบบบูรณาการ
1. ดูแลปองกันแกไขปญหาสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะอนามัย
แมและเด็ก เพื่อใหประชากรมีคุณภาพ ปญหาสุขภาพจิต และ
พฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชน ปองกันและลดปญหายาเสพติด,โรคติดตอ
ที่มากับชาวตางดาว
2. สงเสริมดานการศึกษา และเพิ่มศักยภาพการเรียนรูวัฒนธรรม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประพณีและภูมิปญญาทองถิ่นลานนาสู
นักเรียน ประชาชนและชุมชน

25

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1,360

1,360

0

0

0

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

1,360

1

1,360

ยุทธศาสตร

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3. พัฒนาบุคลากร สื่อ และวิธีการเรียนการสอนดานการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและขยายโอกาสการเขาถึงแหลงความรู
4. เสริมสรางความพรอมใหความรูและบริการประชาชนทุก
ชวงวัย ตลอดจนพัฒนาองคความรูแกครูผูสอน นักเรียน ตอ
ภาษาตางประเทศและความรูเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะภาษาจีน และแรงงานมีฝมือ เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
5. สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ
6. สงเสริมบทบาทและความสัมพันธที่ดีของสถาบันครอบครัว
ชุมชนในการดูแลสมาชิกใหมีคุณภาพ
7. สงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ
8. สงเสริมดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การบริหารจัดการ
องคการภายใตหลักธรรมาภิบาล
9. พัฒนาและสงเสริมสุขภาพชีวิตทางดานสาธารณสุข สุขอนามัย
1
สิ่งแวดลอม สวัสดิการสังคมสงเคราะห และสุขภาพที่ยั่งยืน
รวม
1
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. )สนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา แหลงกักเก็บน้ําในแมน้ํา
สายหลักและสายรองทั้งตําบล
2.) สรางความรูจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแล และใช
ประโยชนทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการระบบการใชที่ดินและ
แหลงน้ําใหเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
การเตรียมความพรอมของระบบเตือนภัยและภัยพิบัติ
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ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

500

1

500

500

1

500

ยุทธศาสตร

4. สรางความพรอมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติ สรางระบบ
กลไกทางกฎหมาย และใหความรูในการปองกันและแนวทาง
ปฏิบัติใหกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย มิลพิษจากหมอกควัน
5. สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย และการ
บริหารจัดการขยะของตําบลอยางเปนระบบ ครบวงจร และมี
มาตรฐานดานความปลอดภัยและสุขอนามัย
6. สงเสริมการพัฒนาและดูแลแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาด
เพียงพอ
รวม
4.) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินในพื้นที่ชายแดน
1.) สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ชายแดน
และพื้นที่ปกติ
2.) เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถาบัน
รวม
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสอดคลองกับความจําเปน
และความตองการของประชาชน
2.) สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน
และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน
รวม
รวมทั้งหมด

ป 2558
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

27

ป 2559
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2560
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

6,000,000

รวม 3 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1

6,000,000

0

0

1

6,000,000

0

0

0

0

1

6,000,000

1
1

50,000
50,000

0

0

0

0

1

50,000

19

4,017,000

19
23

4,017,000
10,068,860

0
0

0
0

0
0

0
0

19
23

4,017,000
10,068,860
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29

30

31

ประกาศเทศบาลตําบลสถาน
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. ๒๕๕8 - ๒๕60
***************************
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๗ และขอ ๑๘ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดระเบียบวิธีการในการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และประกาศใหประชาชนทราบ นั้น
เทศบาลตําบลสถาน ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. ๒๕๕

8 ๒๕60 ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว เทศบาลตําบลสถาน
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60
โดยเปดเผย ใหประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕7

ชวง ทะกัน
(นายชวง ทะกัน)
นายกเทศมนตรีตําบลสถาน

