
ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาองคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น 
     1. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

-  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพืน้ฐาน 

-  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตร 

- การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน

สาธารณูปการ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยนื 

-  พัฒนาเครอืขายความรวมมอืในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 

-  สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม 

-  สรางภูมคิุมกันของระบบเศรษฐกิจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยืน 

-  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

-  พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

-  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

-  การจัดการองคความรู 

-  การเชื่อมโยงวิถีชวีิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

-  การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถิ่น 

-  การพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน 

-  การสงเสริมการเรยีนรูตลอดชวีิต 

-  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 

-  การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

-  กระตุนการมีสวนรวมโดยมุงเนนทุกภาคสวนในชุมชน 

-  การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 

-  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยใหแกชุมชน 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมอืงที่ดี 

-  การสรางจติสํานกึและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

-  การเสริมสรางประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

-  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ

ควบคุม 



4.5  นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม  “ นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง ”  เปนเมืองที่ใหความสุขและ

ชวีิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน  ในฐานะเมอืงที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับเอเชยี  พรอม

กับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล 

นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  เปนศูนยกลาง (Hub) ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเชื่อมโยงกับกลุม

ประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( GMS ) เปนศูนยกลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟทแวร  และ

การคาตางประเทศ  โดดเดนในสาขาบริการการทองเที่ยว  หัตถกรรมอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษ

และเกษตรประณีต  เปนเมืองนาอยู  มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนา  และชุมชนมีความเขมแข็ง 

4.6  นโยบายการพัฒนาอําเภอ 

นโยบายการพัฒนาอําเภออมกอย  ครอบคลุมภารกิจการบรกิารการพัฒนาในทุกดานและทุกพืน้ที่ของ

อําเภออมกอย  โดยกระบวนการประชาคมและกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย

กําหนดประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  3  ประการ  ประกอบดวย  การเรงรัดขจัดปญหา

ความยากจนของประชาชน  การเรงรัดดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  รวมทั้งการเสริมสรางอาชพีเสริม  เพิ่มรายไดตาม

โครงการหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  และการสนับสนุนการพัฒนาอาชพีหลักใหมีประสิทธิภาพทั้งใน

ดานคุณภาพและปริมาณ  รวมทั้งโครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมและไรนาสวนผสม

โครงการเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการสงเสริมเกษตรเชิงทองเที่ยวและถนนสวน

ผลไม 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาการดําเนนิงาน

ตามแนวนโยบายของรฐับาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  

นโยบายการพัฒนาอําเภอ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  การแกไขปญหา

ความยากจนเชงิบูรณาการ  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  สนับสนุนการพัฒนาและการสราง

อาชีพเสริม  เพื่อเพิ่มรายได  ลดรายจาย  ตามโครงการหนึ่งผลติภัณฑหนึ่งตําบล 

ทั้งนีเ้ปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  โดยผาน

กระบวนการประชาคมทุกระดับ  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานที่ทองเที่ยว 

การอนุรักษและฟนฟูศลิปวัฒนธรรมประเพณีทองถิน่  ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมมาภบิาล  

ที่โปรงใสและตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 



นโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 8  ขอ  มีดังน้ี 

1. สนับสนุนการจัดตั้งอําเภอใหม 

2. สนับสนุนสงเสริมการทําถนนคอนกรีตและลงลูกรังในพื้นที่ยากลําบากใหสัญจรสะดวก 

3. สงเสริมพัฒนาตําบลแมตื่นใหสวยงามเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4. สนับสนุนการจัดทําระบบน้ําอุปโภคบริโภคสะอาดใหเพียงพออยางทั่วถึง 

5. สนับสนุนสงเสริมหนวยงานอื่นสรางไฟฟาพลังน้ําขนาดยอมในหมูบานที่มคีวามพรอมดาน

แหลงน้ํา 

6. สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่เรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียนตอ

ระดับอุดมศกึษา 

7. สงเสริมสนับสนุนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8. สนับสนุนการจัดตั้งระบบอินเตอรเน็ตใหกับชุมชน 

9. สนับสนุนและสงเสริมการจัดหารถบริการประชาชนที่เจ็บไขไดปวยในพืน้ที่ยากลาํบาก 

10. สงเสริมประสานกบัทุกภาคสวนทุกองคกรใหมีสวนรวมในการพัฒนา 

11. สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตรี กลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน ใหมีรายไดเสริม 

12. สนับสนุน สงเสริม การจัดตัง้สหกรณสําหรับการชวยเหลอืและบริการแกเกษตรกร 

13. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับเยาวชนเพื่อกาวสูระดับอาชพี 

14. สงเสริม สนับสนุนการบริการสุขภาพขัน้พืน้ฐานแกประชาชน 

15. สงเสริมอนุรักษสงเสริมศลิปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติอยาง

ยั่งยืน 

16. สนับสนุน สงเสริมการปองกันสาธารณภัยและชวยเหลือผูมีผลกระทบจากสาธารณภัย 

 

นโยบายเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการในชวงแรกเพื่อใหเห็นผลและสัมผัสไดภายใน

ระยะเวลาเริ่มตน ดังนี้ 

1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ใหมีความพรอม

ในการปฏิบัติหนาที ่

2. การสนับสนุนสงเสริมการทําถนนคอนกรีตและลงลูกรัง และการปรับปรุงซอมแซมใหสัญจร

สะดวก 

3. การสงเสรมิ พัฒนาตําบลใหสวยงามเปนแหลงทองเที่ยว 

4. การสนับสนุนหนวยงานอื่นสรางไฟฟาพลังน้ําขนาดยอม 

5. สงเสริมประสานกับทุกภาคสวน  ทุกองคกรใหมีสวนรวมในการพัฒนา 

6. สงเสริมการบริการสุขภาพขัน้พืน้ฐานแกประชาชน 

7. สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนเรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพย ในการ

เรียนตอในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชพี(ปวช.)   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และอุดมศกึษา 



การดําเนนิงานในแตละภารกิจแตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายที่มอียูนั้น  

ปจจัยที่สําคัญที่สุดคือการมีสวนรวมของชุมชน และทุกภาคสวน ที่จะตองเขามาชวยกันขับเคลื่อนอยาง

จรงิจัง การแกไขปญหาบานเมืองและการดําเนนิงานตามนโยบายที่กระผมแถลงตอสภาแหงนีไ้ปแลวนั้น  

ที่จะบังเกิดผลไดในทางปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลไดอยางมีประสิทธิภาพ  เปนไปตามเปาหมาย ขององคกร 

ตองอาศัยความรวมมอื ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละระดับ   ตั้งแตระดับภายในองคการบริหาร

สวนตําบล เชน สมาชกิองคการบริหารสวนตําบลทุกสวน ขาราชการ  พนักงาน และการสนับสนุนจาก

ภายนอก เชน สวนราชการตางๆทั้งในทองถิ่นและนอกทองถิ่น ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ

อําเภอ ระดับตําบล  ระดับหมูบาน  ตลอดจนถึงองคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน พี่นองประชาชน  และ

กํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน 

ขอมูลความตองการของชุมชนในตําบลแมตื่น 

1.  ความตองการดานโครงสรางพืน้ฐาน 

1.1  ขุดลอกคลอง  ,  สรางสะพาน คสล. ,วางทอระบายน้ํา  และจัดสรางถนนในหมูบาน 

1.2  ขยายเขตบริการโทรศัพทในบานและโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 

1.3  ติดตัง้ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึ้นและขยายเขตการบริการกระแสไฟฟาใหครอบคลุมทุก 

ครัวเรือนในทุกหมูบาน 

1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หนิคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง 

1.5  กอสรางศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน 

2.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 

2.1  จัดตั้งศูนยขอมูลในการผลติทางการเกษตรและการจําหนายสินคาทางการเกษตร 

2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศกึษาดูงานใหกับกลุมอาชพีตางๆในหมูบาน 

2.3  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกับกลุมอาชีพ  และสงเสรมิการจัดตั้งกลุมอาชีพตางๆ 

2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีทีท่ันสมัยทางดานการเกษตรและการประกอบอาชพีดานตางๆ 

2.5  สนับสนุนใหมีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลคาในการผลติ 

2.6  สนับสนุนการจัดตั้งกลุม / สหกรณ  เพื่อใชเปนฐานในการตอรองการกําหนด

ราคาผลผลิตทางการเกษตร 

3.  ความตองการดานสาธารณสุข 

3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนการอนามัยแม  และเด็ก 

3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 

3.3  ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข 

3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะหผูสูงอาย ุ

3.5  หลักประกันทางดานสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง 

 

 

 

 



4.  ความตองการดานแหลงน้ํา 

4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา อางเกบ็น้ํา  สระนํ้า  และลําเหมืองสาธารณะ 

4.2  ใหมกีารกอสรางระบบประปาหมูบานใหครบทุกหมูบาน 

4.3  กอสรางดาดคอนกรีต คสล.ลําเหมอืงสาธารณะ 

4.4  สนับสนุนการกอสรางอางเก็บน้ําแมสะรวม 

4.5  การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําทางการเกษตรอยางยั่งยืนและตอเนื่องทั้งระบบ 

5.  ความตองการดานสังคม 

5.1  สงเสริมและสนับสนุนนโยบาย “บานเมอืงนาอยู   เชดิชูคุณธรรม” 

5.2  จัดสรางสนามกีฬาประจําหมูบานใหครบทุกหมูบาน 

5.3  สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาใหกับกลุมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

5.4  การบําบัดและรักษาผูติดยาเสพติด 

5.5  สรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน 

5.6  จัดเบี้ยยังชพีและกองทุนเลี้ยงชีพใหแกผูดอยโอกาสในสังคม 

5.7  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่เปนประโยชนใหแกประชาชนมากยิ่งขึ้น 

6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติ 

6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลองและลําเหมอืงสาธารณะ 

6.2  ฝกอบรมและจัดตั้งกลุมเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3  รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานกึในการอนุรักษปาไมตนน้ํา 

6.4  ออกสํารวจตรวจพืน้ที่ปาอยางสม่ําเสมอ 

6.5  จัดสรางที่ทิ้งขยะและระบบกําจัดขยะประจําหมูบาน 

6.6  สํารวจและเรงรัดออกเอกสารสําคัญสําหรับที่หลวงใหครบถวนทุกหมูบาน 

7.  ความตองการดานการเมอืงและการบริหาร 

7.1   จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี, กลุม

อาสาอื่น  ๆฯลฯ 

7.2  จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

7.3  จัดซือ้ครุภัณฑที่จําเปนในการบริหารงาน 

7.4  จัดฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร - สมาชิกทองถิ่น , ผูนําหมูบาน  และ

ประชาชนใหรูและเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

7.5  ประชาสัมพันธใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาหมูบาน 

7.6  สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมูบาน 

 

 

 

 

 



8.  ความตองการดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

8.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาของโรงเรียนในเขตตําบล  ศูนยการเรียนชุมชนและ 

ศูนยการเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา(แมฟาหลวง) 

8.2  สนับสนุนทุนการศึกษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 

8.3  สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและการละเลน 

พืน้บาน 

8.4  จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กนักเรียนครบทุกคน 

8.5  พัฒนาระบบการศึกษาในทองถิ่นใหมีความทันสมัย  และสามารถนําไปใชในการดํารงชีพ

ได 

โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

8.6  สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการศกึษา 

ของทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น 
 

 

 


