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คํานํา 
 องคการบริหารสวนตําบล  เปนหนวยงานราชการบริหารสวนทองถิ่น  ซึ่งมีภารกิจสําคัญในการ

ปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ภายใตบรรยากาศรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2557  ที่สรางกระบวนการการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบล  ในฐานะหนวยงานปฏิบัติที่

สนับสนุนการบริหารงานของทองถิ่น และสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการบริหารงานทองถิ่น  จึงได

ดําเนินการหลายรูปแบบเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

 ภายใตการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น   กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการ  โดยเฉพาะการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งการวางแผนพัฒนาทองถิ่นก็

เปนภารกิจที่ตองถายโอนดวย  ดังนั้นเพื่อเปนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น จึงไดจัดทํา “ แผนพัฒนาสามป  

พ.ศ. 2558 – 2560  ”  ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานของทองถิ่น  โดยแผนพัฒนาฉบับนี้

ทางองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นจะไดนําไปปรับประยุกตทั้งในเชิงวิชาการและขอเท็จจริงเชิงประจักษของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นตามความเหมาะสม 

 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นและ

ประเทศชาตติอไป 
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ส่วนที�  ๑ 

บทนาํ 
****************** 

บทนํา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 

กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 3 ประเภท ดังนี ้

“แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 

“แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา

ที่จัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป   ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป

โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 

“แผนดําเนินการ” หมายความวา แผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประจําปงบประมาณนัน้ 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ มีหลักคิดที่วาภายใต

ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนา

หนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงคเปาหมาย 

จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

โดยนําโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา

งบประมาณเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการการมีสวน

รวมของประชาชน 

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  โดยเฉพาะในแผน

ประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามปนัน้ มสีภาพความพรอม 2 ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ /

กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจํา ปแรกของหวงระยะเวลาสามปมีความพรอมในเรื่องรูปแบบและ

รายละเอียดสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวางๆ  ดังตอไปนี้ 



1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 

3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย

ประจําป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆ  ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ

ประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามปและการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําป 

3. เพื่อแสดงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่นมีความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ จึงไดกําหนดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป จํานวน 7 ขั้นตอน 

ดังนี ้

ขัน้ตอนที่  1 การเตรียมการจัดทําแผน 

ขั้นตอนท่ี  2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี  3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

ขั้นตอนท่ี  4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี  5 การจัดทํารายละเอยีดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

ขั้นตอนท่ี  6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

ขั้นตอนท่ี  7 การอนุมัติแผนและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภาพที่ 1   แสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป ( ขอ 17 ) 

 

 กําหนดประเด็นการพัฒนาใหสอดคลองกับ 

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการ 

พัฒนาในแผนยุทธศาสตรฯ รวมทั้งสอดคลอง 

กับปญหาความตองการของประชาคม และ 

ชุมชน 

 รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหาความ 

ตองการและขอมูล 

 

 จัดทํารางแผนพัฒนาสามปเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาทองถิ่น 

 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณาราง 

แผนพัฒนาสามป  เพื่อเสนอผูบรหิารทองถิ่น 
 

 

 ผูบรหิารทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  

กอนนําเสนอสภาเพื่อขอความเห็นชอบ 

 สภาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามป

เพื่อใหความเห็นชอบ 

 

 ผู บ ริ ห า รท อ งถิ่ น อนุ มั ติ แล ะประกาศ ใ ช

แผนพัฒนาสามปตอไป 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน+ประชาคม

คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น 

รางแผนพัฒนาสามป 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ 

สภาทองถิ่น 



 

 

แผนภาพที่  2  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆ  กับแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   กิจกรรมที่  1   -  กิจกรรมที่  1       -  กิจกรรมที่  1 

-   กิจกรรมที่  2   -  กิจกรรมที่  2       -  กิจกรรมที่  2 

-   กิจกรรมที่  3   -  กิจกรรมที่  3       -  กิจกรรมที่  3 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการ

บริหารสวนตําบลแมตื่น ไดพิจารณาอยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงาน

ตางๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน   เพื่อใหองคการบริหารสวน

ตําบลแมตื่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

********************************************* 
 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนทองถิ่น 

จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา จุดมุงหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 



ส่วนที�  ๒ 

สภาพทั�วไปและขอ้มูลพื�นฐานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
****************** 

1.  สภาพทั่วไป 

 1.1  ความเปนมา 

 ตําบลแมตื่น เดิมไดยกฐานะจาก   สภาตําบล   ขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล  ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบล   และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ เมื่อวันที่  ๒8 

กุมภาพันธ  ๒๕๔๐ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง 

ลงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ ๒๕๔๐ องคการบริหารสวนตําบล ชั้น ๓ และไดรับการเลื่อนชั้นเปนองคการบริหาร

สวนตําบล ชัน้ ๒ ( องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง )      

1.2  ลักษณะทางกายภาพ 

 ที่ตั้ง  สํานักงานปจจุบันตั้งอยู ณ หมูที่ 1 บานหลวง ตําบลแมตื่น หางจากที่วาการอําเภออมกอยไป

ทางทิศใตประมาณ  76  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี ้

 ทิศเหนือ ติดตอกับ  ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 ทิศใต  ติดตอกับ  ตําบลแมตื่น อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก 

 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  ตําบลแมอุสุ , ตําบลแมสอง อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก 

 
แผนที่แสดงอาณาเขตตําบลแมตื่น 

 



เสนทางการคมนาคมที่ใชในการเดินทางเขาสูตําบล 

1.  ตําบลแมตื่น - ตําบลอมกอย  อําเภออมกอย   ระยะทางประมาณ  76   กิโลเมตร   โดยใชเสนทางหลวง

หมายเลข 1099 

2.  ตําบลแมตื่น - ตําบลมอนจอง  อําเภออมกอย ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร โดยใชเสนทาง

สายบานใหม – บานหวยน้ําขาว   

ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่ของตําบลแมตื่นสวนใหญเปนภูเขาปกคลุมดวยปาไมอันอุดมสมบูรณ ซึ่งเปน

ตนน้ําที่กอใหเกิดลําหวย และแมน้ําสายตาง ๆ อันเปนประโยชนในการอุปโภค บริโภค และประโยชนในการเกษตร 

ซึ่งตําบลแมตื่นมีพื้นที่ราบเพียงเล็กนอย สวนใหญใชเปนที่อยูอาศัย และพืน้ที่ทําการเกษตร 

 เนือ้ที่    องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น มีเนือ้ที่ความรับผดิชอบประมาณ  570.78  ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ  365,302  ไร  

1.3  การปกครองและประชากร 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นไดแบงการปกครองในตําบลออกเปน 16 หมูบาน ซึ่งเปนหมูบานในเขต

องคการบริหารสวนตําบลเต็มพื้นที่ทุกหมูบาน   ดังนี ้

ชื่อหมูบาน ครัวเรือน 
จํานวนประชากร ( คน ) 

ชาย หญิง รวมทั้งสิ้น 

หมูที่  1 บานหลวง 170 203 227 430 

หมูที่  2 บานใหม 195 185 193 378 

หมูที่  3 บานแมตืน่นอย 243 363 378 741 

หมูที่  4 บานสนัตนปน 110 177 189 366 

หมูที่  5 บานหวยหลอดูก 202 325 307 632 

หมูที่  6 บานขุนตืน่นอย 209 365 326 691 

หมูที่  7 บานซิแบร 357 448 431 879 

หมูที่  8 บานหวยยาบ 224 339 344 683 

หมูที่  9 บานแมระอาใน 226 405 398 803 

หมูที่  10 บานแมระอานอก 185 262 258 520 

หมูที่  11   บานทุงตนงิว้ 375 636 626 1262 

หมูที่  12 บานแมวแมเทย 214 384 359 743 

หมูที่  13 บานปยอทะ 172 280 271 551 

หมูที่  14 บานหวยไกปา 113 223 218 441 

หมูที่  15 บานบราโก 174 299 292 591 

หมูที่  16 บานหวยดินหมอ 97 156 172 328 



ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  10,039  คน  แยกเปนชาย  5,050  คน  หญิง  4,989  คน  จํานวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น  3,266  ครัวเรือน  มีความหนาแนนเฉลี่ยประมาณ 17 คน / ตารางกิโลเมตร  ( ขอมูล ณ 

มีนาคม  2557 ) 

 ทองถิ่นอื่นในตําบล 

-  จํานวนองคการบริหารสวนตําบล  - แหง 

         -  จํานวนสุขาภบิาล    - แหง 

1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ 

       อาชพี 

-   สภาพภูมปิระเทศตําบลแมตื่น สวนใหญเปนภูเขาปกคลุมดวยปาไม เปนที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรสวน

ใหญประกอบอาชพีรับจาง เกษตรกรรม ทําสวนผลไม ทํานาขาว และพืชไร มีการเลี้ยงสัตว เชนสุกร ไก  โค  บางเปนบาง

ครอบครัว 

- อุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในเขตตําบลแมตื่นสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

       หนวยธุรกิจในเขตเทศบาล 

-  ธนาคาร     - แหง 

-  โรงแรม / สถานที่พักแรม   3 แหง 

-  สถานีบริการน้ํามันและกาช   7 แหง  

-  โรงงานอุตสาหกรรม    - แหง 

-  โรงสี      5 แหง 

-  รานคาทั่วไป     85 แหง 

1.5  สภาพสังคม 

       การศกึษา 

-  การศกึษาระดับปฐมวัย ( ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ) 3 แหง 

-  โรงเรียนประถมศกึษา   7 แหง 

-  โรงเรียนมัธยมศกึษา     1 แหง 

-  โรงเรียนอาชวีศึกษา    - แหง 

-  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง   - แหง 

-  ศูนยการเรยีนรูชุมชน ( ศรช. ต.แมตื่น ) 1 แหง 

-  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน   21 แหง 

-  ที่อานหนังสอืพิมพหมูบาน   - แหง 

       สถาบันและองคกรทางศาสนา 

-  วัด      7 แหง 

-  สํานักสงฆ     - แหง 

-  มัสยิด     - แหง 

-  ศาลเจา     - แหง 



-  โบสถ  ( ศาสนาครสิต )  9 แหง 

-  ศาลประจําหมูบาน ( ผีเสือ้บาน )  - แหง 

          การสาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด – เตียง  - แหง 

-  สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน  3 แหง   

-  สถานพยาบาลเอกชน   1 แหง 

-  รานขายยา  แผนปจจุบัน   - แหง 

-  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา    รอยละ  100 

          ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสิน 

-  สถานีตํารวจ     1 แหง   

-  สถานีดับเพลิง    1 แหง 

1.6  การบรกิารพื้นฐาน 

       การคมนาคม 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นอยูหางจากตัวจังหวัดเชียงใหมประมาณ  256  กิโลเมตร   การ

ติดตอกับจังหวัดและอําเภอใกลเคียง สามารถคมนาคมไดทางเดียว คือทางรถยนต โดยทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1099 อําเภอที่ใกลที่สุด คือ อําเภอฮอด เดินทางโดยทางรถยนตบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 

108 ระยะทาง (อําเภอฮอด – บานกิ่วลม)  ถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทาง  39  กิโลเมตร และทางหลวง

ชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม – อ.อมกอย – ต.แมตื่น) ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง  125 

กิโลเมตร สวนถนนเชื่อมหมูบานตางๆ ใชการไดดีเพียง 6 หมูบาน สวนอีก 10 หมูบานบางสวนสามารถใชการ

ไดดีในฤดูแลงเทานั้น ตําบลแมตื่นมีรถรับจางประจําทาง(รถตู)วิ่งผาน สายแมตื่น-เชียงใหมวันละ 1 เที่ยว 

เวลาประมาณ 6 โมงเชาของทุกวัน 

      การโทรคมนาคม 

-  ที่ทําการไปรษณียโทรเลข (อนุญาตเอกชน) 1 แหง 

-  สถานีโทรคมนาคม    2 แหง  ( เสาสงคลื่นสัญญาณโทรศัพท ) 

      ระบบสาธารณูปโภค 

       การไฟฟา  หมูบานในตําบลแมตื่นที่มีไฟฟาใชเกือบครบทุกครัวเรือนม ีจํานวน 6 หมูบาน ( หมูที่ 1 , 

2 , 3 , 4 , 5 , 16 )  ซึ่งมีโรงจักรพลังน้ําแมเทยผลิตกระแสไฟฟา เพื่อผลิตไฟฟาสมทบใหกับพื้นที่ตําบลแมตื่น 

สวนอีก 10 หมูบาน ซึ่งตัง้อยูบนภูเขาสูงจึงมีระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล)  

1.7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แหลงน้ําสําคัญ  ไดแก  ลําน้ําแมตื่น  ซึ่งไหลผานกลางตําบลแมตื่น  และในตําบลยังมีลําหวยที่สําคัญ

เชน  ลําหวยนา  และมีน้ําตกอยู  2  แหง  คือ  น้ําตกแมตื่นนอย , น้ําตกนางนอน  ซึ่งน้ําตกทั้ง  2  นี้เปน

แหลงตนน้ําของลําน้ําแมตื่น 

 ปาชุมชน  ในเขตตําบลแมตื่นไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปาชุมชนภายในตําบล  เพื่อควบคุมดูแลและ

รักษาปาใหคงอยูคูกับชุมชนอยางยั่งยืน 

1.8  ขอมูลอื่นๆ 



-  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  1  รุน จํานวน 17 คน 

-  ตํารวจชุมชนประจําตําบล  1  รุน จํานวน   - คน 

1.9  ศักยภาพในตําบล 

ก.  ศักยภาพขององคการบริหาร 

(1)  จํานวนบุคลากร 

รวมจํานวน       33 คน 

                     ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 12 คน 

                     ตําแหนงในสวนการคลัง       9 คน 

   ตําแหนงในสวนโยธา       4 คน 

   ตําแหนงในสวนการศึกษาฯ      8 คน 

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา         - คน 

                  มัธยมศกึษา/อาชีวศกึษา      10   คน 

                  ปริญญาตรี       17 คน 

                  สูงกวาปริญญาตรี        6 คน 

(3)  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

ประจําปงบประมาณ  2556  จํานวนทั้งสิ้น    44,046,984.43 บาท  แยกเปน 

        รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลเก็บเอง         403,261.85   บาท 

        รายไดที่สวนราชการตางๆจัดเก็บให    14,628,378.22   บาท 

                  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล          29,015,344.36   บาท 

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที่ 

            1)  การรวมกลุมของประชาชน 

                 จํานวนกลุมทุกประเภท  18 กลุม 

                 แยกประเภทกลุม 

                 -  กลุมแมบาน     6 กลุม 

                 -  กลุมออมทรัพย    6 กลุม 

                 -  กลุมผูสูงอายุ     6 กลุม   

2)  จุดเดนของพื้นที่  (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล) 

เนื่องจากตําบลแมตื่น  มีพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาจึงมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก เชน  ไม

เต็ง ไมรัง ไมสัก ไมประดู และดวยภูเขาสูงที่อุดมไปดวยปาไมอันอุดมสมบูรณนี้  จึงกอใหเกิดทรัพยากรน้ํา      

ลําหวย ลําธาร ตาง ๆ ซึ่งไหลจากภูเขาสูง อันสามารถพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 

ควรคาแกการดูแล รักษา และพัฒนาใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติตอไป เชน น้ําตกแมตื่นนอย , 

น้ําตกนางนอน  ศูนยอนุรักษและฟนฟูพันธุสัตวปาอมกอย ฯลฯ เปนตน 
3)   ประเด็นปญหาที่สําคัญของตําบล 

 



สภาพปญหาของพืน้ที่และความตองการของประชาชน 

 เพื่อใหการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่นเปนไปดวยความเรียบรอย  สามารถ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพและกอใหเกิดผลลัพธที่มีประสิทธิผล  องคการบริหารสวน

ตําบลแมตื่นจึงไดทําการวิเคราะหสภาพของพื้นที่วาควรไดรับการพัฒนา  แกไขและปรับปรุงในจุดใด  พรอม

ทั้งตรวจสอบความจําเปนพื้นฐานและความตองการของประชาชนในพื้นที่  โดยมุงเนนใหประชาชนเปน

ศูนยกลางในการพัฒนา  ซึ่งการระบุสภาพปญหาของปญหาและความตองการของประชาชนสามารถแยก

รายละเอียดได  ดังนี ้

สภาพปญหาของพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบล  แยกออกเปน   2  สวน  ดังนี ้

สวนที่  1  การวิเคราะห ตามหลักการ SWOT Analysis 

 1.  จุดแข็ง ( Strengths ) 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ ทั้งปาไมและสัตวปาเปนแหลงตนน้ํา

ลําธาร 

-  ชุมชนมีวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งดานภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี 

-  พืน้ที่มีสภาพแวดลอมปราศจากมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ ปญหาขยะ น้ําเสีย 

-  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

-  องคกรมีโครงสรางและสายบังคับบัญชาที่สั้น เตี้ย ราบ ชัดเจน สามารถตัดสินใจเองและมี

ความยืดหยุนในการบริหารสูง งายตอการทํางานใหสําเร็จ 

-  องคกรมีอาคาร สถานที่พรอมใหบริการประชาชน 

-  องคกรมีระบบการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

-  ชุมชนภูมิปญญาทองถิ่น เฉพาะตัว  

-  มีแหลงทองเที่ยวที่งดงามและคงสภาพตามธรรมชาต ิ

2.  จุดออน ( Weakness )  

-  พื้นที่เปนชนบทที่อยูหางไกลการคมนาคมไมสะดวก ซึ่งสวนใหญอยูบนพื้นที่สูงมีปญหา

ความยากจน ยากแกการพัฒนา และเขาถึง 

-  บุคลากรขาดการพัฒนา อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

-  ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงานขององคกร  เนื่องจากมีการโอน (ยาย) ของบุคลากรบอยครั้ง 

-  ระบบสัญญาณ internet มีการขัดของบอยครั้ง  ซึ่งสงผลตอการพัฒนาและการรับรู

ขาวสารใหทันตอเวลา 

-  ไมมีการรักษาวนิัยทางการคลัง  และไมทําตามแผนงานการบริหารงบประมาณขององคกร 

-  งบประมาณของหนวยงานมีจํานวนจํากัด เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน

ประชากรและพันธกิจที่จําเปนตองดําเนินการ 

-  เจาหนาที่บางสวนขาดความชํานาญและประสบการณในการทํางาน 

-  ประชาชนบางสวนมีระดับการศึกษาที่ต่ํา  ไมเหมาะสมแกการประกอบอาชีพบางอยางที่มี

รายไดสูงกวา 

 3.  โอกาสในการพัฒนา ( Opportunities ) 



  -  นโยบายกองทุนหมูบานและกองทุน กขคจ. ในพื้นที่ตําบลแมตื่น 

  -  รัฐบาลมนีโยบายที่จะชวยแกไขปญหาไดอยางชัดเจน  เชน  การประกันราคาผลผลิต , การ

แกไขปญหาความยากจน , SML , นโยบายกองทุนหมูบาน ฯลฯ เปนตน 

  -  มีการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร 

  -  มีระบบอินเตอรเน็ตตําบลใหบริการ 

  -  มีศูนยสงเคราะหราษฎรประจําชุมชนและศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําชุมชน 

  -  ประชาชนสวนใหญมีจิตใจงาม ยังยึดถือประเพณีทองถิ่น จึงเอือ้ตอความสําเร็จในการพัฒนา 

  -  ประชาชนสวนใหญยังใหความเคารพเชื่อฟง ตอผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น จึงเอื้อตอ

ความสําเร็จในการพัฒนา 

 4.  ขอจํากัด ( Treats ) 

  -  ไมมีแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ( อางเก็บน้ํา ) เพื่อการเกษตร 

  -  ตนทุนการผลิตทางการเกษตรมรีาคาสูง  และมีความผันผวนในดานราคาจําหนาย 

  -  ขาดตลาดรองรับสินคาหัตถกรรมและผลผลติทางการเกษตรบางชนิด  

  -  ไมมีแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพอยางพอเพียงและเหมาะสม 

  -  ประสบภัยธรรมชาต ิ เชน อุทกภัย , วาตภัย และปญหาภัยแลง ฯลฯ เปนประจําทุกป 

  -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

  -  พื้นที่ในเขตรับผิดชอบสวนใหญอยูบนภูเขาทําใหการคมนาคมติดตอประสานงานลําบาก

มาก ไมเอื้อตอการความสําเร็จในการทํางาน โดยเฉพาะในฤดูฝนไมสามารถออกทํางานเชงิรุกในพื้นที่ไดเลย 

  -  ประชาชนที่อยูบนพื้นที่สูงสวนใหญเกือบทั้งหมด อานหนังสือไมออก เขียนไมได  ไม

สามารถพูดภาษาไทยกลางได เปนอุปสรรคตอการสื่อสารและสรางความเขาใจรวมกันในการทํางาน 

  -  ราคาสินคาในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยภาพรวมสวนใหญมีราคาแพง โดยเฉพาะน้ํามัน ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการบริหารองคกร 

  -  ระบบการติดตอสื่อสารในพื้นที่ เชน โทรศัพท ไมดี ไมเอื้อและเปนอุปสรรคตอการทํางาน 

 

สวนที่  2  การวิเคราะห ตามหลักโครงสรางตางๆ 

 1.  ปญหาโครงสรางพืน้ฐาน 

  1.1  การคมนาคมขนสงระหวางหมูบานไมสะดวก 

  1.2  ปญหาระบบโทรคมนาคมไมเพียงพอและไมทั่วถึง 

  1.3  การใหบริการไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ ( ไฟกิ่งสาธารณะประจําหมูบาน ) 

  1.4  การขาดแคลนไฟฟาใชในบางครัวเรือนและเพื่อการเกษตรภายในตําบล 

  1.5  ขาดสถานที่ใหบริการดานขาวสารและรวมกลุมทํากิจกรรมของชุมชน 

 2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

            2.1  การประกอบอาชีพในหมูบาน 

                - ปญหาการขาดความรูและโอกาสในการประกอบอาชพีเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

                 - ปญหาการขาดความรู  ความเขาใจในหลักการบริหารจัดการกลุมอาชพี 



                - ปญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

  2.2  ความรูทางดานเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร 

  2.3  ปญหาการวางงานและประชาชนมรีายไดนอย 

  2.4  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 

  2.5  ขาดทักษะในการพัฒนาการประกอบอาชีพ 

  2.6  แรงงานภายในหมูบานยังเปนแรงงานดอยคุณภาพ 

  2.7  ขาดการรวมกลุมกันในการจําหนายผลิตผลทางการเกษตร   

 3.  ปญหาสาธารณสุข   

  3.1  ดานปญหาขาดแหลงขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข และอนามัย 

  3.2  ปญหาการใหบริการสุขภาพของผูสูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ที่ไมทั่วถึง 

  3.3  ปญหาการแพรระบาดและการปองกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  โรคพิษสุนัขบา และโรคที ่

         เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ 

 4.  ปญหาดานแหลงน้ํา 

  4.1  การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง 

  4.2  ระบบประปาหมูบานไมเพียงพอ  

  4.3  ขาดแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญ ( อางเก็บน้ํา ) เพื่อใชในการเกษตร 

  4.4  แหลงเก็บกักน้ําลําเหมอืงและคลองสงน้ําตื้นเขิน 

 5.  ปญหาดานสังคม 

  5.1  ปญหาสถานที่ออกกําลังกาย  สนาม  และอุปกรณกีฬาที่ไมพอเพียง 

  5.2  ผูดอยโอกาสในสังคมขาดการชวยเหลอืและเอาใจใสอยางพอเพียงและทั่วถึง 

  5.3  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด 

  5.4  ขาดการสงเสรมิความเขมแข็งและการมีสวนรวมใหแกชุมชน 

  5.5  ขาดการสงเสรมิดานสวัสดิการชุมชนภายในหมูบาน 

 6.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ 

  6.1  ปญหาการบุกรุกตัดไมทําลายปาตนน้ําการแผวถางและเผาปาบริเวณปาตนน้ํา 

  6.2  ประชาชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ   

  6.3  การกําจัดขยะมูลฝอยที่ไมถูกตองตามหลักการ  และการขาดสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย 

 7.  ปญหาดานการเมอืงและการบริหาร 

  7.1  ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน 

  7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมไีมเพียงพอ 

  7.3  ครุภัณฑเครื่องมอืเครื่องใชในสํานักงานไมเพียงพอในการปฏิบัติราชการและไมมีความ 

         ทันสมัย 

7.4  สมาชิกสภาทองถิ่นและผูนําชุมชนขาดความรูและความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ

ตนเองในการพัฒนาทองถิ่น 

  7.5  ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 



  7.6  ไมมีการจัดตั้งสภาองคกรชุมชนในพืน้ที่ตําบล 

 8.  ปญหาดานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  8.1  ขาดการสงเสริมสนับสนุนการศกึษา  ทางดานความเปนเลิศ  ทางวิชาการและทางดาน 

         กิจกรรมสงเสรมิลักษณะนสิัยและประสบการณการเรียนรู 

  8.2  ขาดทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 

8.3  ขาดงบประมาณในการสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและ

ทองถิ่น 

  8.4  เยาวชนและประชาชนขาดความสนใจในศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรมพืน้บาน 

  8.5  อาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ของเด็กนักเรียนมีไมเพียงพอ 

8.6  ศูนยการเรียนชุมชนและศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขาดแบบเรียนและวัสดุสื่อการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย 

 จากการวิเคราะหสภาพปญหาของพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นตามหลักการทั้ง  2  

อยางแลวสามารถสรุปความตองการของประชาชนไดดังนี ้

 1.  ความตองการดานโครงสรางพืน้ฐาน 

  1.1  ขุดลอกคลอง  ,  สรางสะพาน คสล. ,  วางทอระบายน้ํา  และจัดสรางถนนในหมูบาน 

  1.2  ขยายเขตบริการระบบโทรคมนาคมใหเพียงพอทุกหมูบาน 

  1.3  ติดตัง้ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึน้และขยายเขตการบริการกระแสไฟฟาใหครอบคลุมทุก 

         ครัวเรือนในทุกหมูบาน 

  1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผวิถนนลาดยาง 

  1.5  กอสรางศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน 

  

 

2.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 

       2.1  จัดตัง้ศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตรและการจําหนายสินคาทางการเกษตร 

       2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศกึษาดูงานใหกับกลุมอาชีพตางๆในหมูบาน 

       2.3  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกับกลุมอาชพี  และสงเสริมการจัดตัง้กลุมอาชพีตางๆ 

       2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางดานการเกษตรและการประกอบอาชพีดานตางๆ 

  2.5  สนับสนุนใหมกีารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลคาในการผลิต 

2.6  สนับสนุนการจัดตั้งกลุม / สหกรณ  เพื่อใชเปนฐานในการตอรองการกําหนดราคา

ผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  ความตองการดานสาธารณสุข  

        3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนการอนามัยแม  และเด็ก 

        3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 

        3.3  ใหมกีารปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัขบา 

        3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตร ีและคนพิการ   สงเคราะหผูสูงอายุ 



  3.5  หลักประกันทางดานสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง 

 4.  ความตองการดานแหลงน้ํา 

          4.1  ใหมีการขุดลอกคลองสงน้ํา อางเก็บน้ํา  สระน้ํา  และลําเหมอืงสาธารณะ 

  4.2  ใหมีการกอสรางระบบประปาหมูบานใหครบทุกหมูบาน 

  4.3  กอสรางดาดคอนกรีต คสล.ลําเหมอืงสาธารณะ 

  4.4  กอสรางอางเก็บน้ํา ( ขนาดเล็ก ) 

  4.5  การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําทางการเกษตรอยางยั่งยืนและตอเนื่องทั้งระบบ 

 5.  ความตองการดานสังคม 

  5.1  สงเสริมและสนับสนุนนโยบาย “บานเมอืงนาอยู   เชิดชูคุณธรรม” 

          5.2  จัดสรางสนามกีฬาประจําหมูบานใหครบทุกหมูบาน 

          5.3  สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาใหกับกลุมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

          5.4  การบําบัดและรักษาผูตดิยาเสพติด 

          5.5  สรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน 

          5.6  จัดเบี้ยยังชีพและกองทุนเลี้ยงชีพใหแกผูดอยโอกาสในสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึง  

  5.7  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่เปนประโยชนใหแกประชาชนมากยิ่งขึ้น 

  5.8  สงเสริมใหมกีารจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชนขึน้ในทุกหมูบาน 

 6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

            6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลองและลําเหมืองสาธารณะ 

            6.2  ฝกอบรมและจัดตั้งกลุมเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.3  รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงและสรางจติสํานกึในการอนุรักษปาไมตนน้ํา 

  6.4  ออกสํารวจตรวจพื้นที่ปาอยางสม่ําเสมอ 

  6.5  จัดสรางที่ทิ้งขยะและระบบกําจัดขยะประจําหมูบาน 

  6.6  สํารวจและเรงรัดออกเอกสารสําคัญสําหรับที่สาธารณประโยชนใหครบถวนทุกหมูบาน 

 7.  ความตองการดานการเมืองและการบริหาร  

7.1   จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี, กลุม

อาสาอื่นๆ 

  7.2  จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  7.3  จัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนและทันสมัยในการบริหารงาน 

  7.4  จัดฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกทองถิ่น  ผูนําหมูบาน  และประชาชนใหรูและเขาใจใน 

          บทบาทและหนาที่ของตนเอง 

  7.5  ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน 

  7.6  สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมูบาน 

7.7 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาองคกรชุมชน  เพื่อเปนสื่อกลางในการประชุม

ประชาคมเพื่อพัฒนาชุมชน 

 8.  ความตองการดานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 



  8.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตตําบล  ศูนยการเรียนชุมชนและ 

          ศูนยการเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา 

 8.2  สนับสนุนทุนการศกึษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 

8.3  สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและการละเลน

พืน้บาน 

 8.4  จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ใหแกเด็กนักเรียนครบทุกคน 

 8.5  พัฒนาระบบการศึกษาในทองถิ่นใหมีความทันสมัย  และสามารถนําไปใชในการดํารงชีพได   

        โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

  8.6  สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการศกึษา 

         ของทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ส่วนที�  ๓ 

ผลการพฒันาทอ้งถิ�นในปีที�ผา่นมา 
****************** 

สํานักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การจัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และการจัดทํางบประมาณ 

 องคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น  ไดมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของตําบลแมตื่น เชน  การจัดเก็บขอมูลความ

จําเปนพื้นฐาน ( จปฐ. )  , ขอมูล กชช. 2ค. , การจัดทําแผนชุมชน  ฯลฯ เปนตน  เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูลในการ

วางแผนพัฒนา  และจัดทํางบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  โดยมีการจัดทํากิจกรรมเวที

ประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล  และกิจกรรมการพบปะประชาชนในทุกหมูบาน 

2.  มีการปรับปรุงอาคารที่ทําการ  และวัสดุอุปกรณสํานักงานใหมีความทันสมัย  รองรับกับการใหบริการ

ประชาชนไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

 มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนทัง้ภายในและภายนอกสํานักงาน  ใหมีความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย  

เปนที่งามตาแกผูมารับบริการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งมีการจัดหาวัสดุอุปกรณสํานักงานเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีความรวดเร็ว  ทันสมัยและถูกตอง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

-  การจัดตั้งจุดตรวจรวม ( อปพร.ตําบลแมตื่น – ชมรมกํานัน – ผูใหญบาน ) ในการรณรงคและปองกัน

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ 

แผนงานการศึกษา 

1.  สนับสนุนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 

 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  สนับสนุนงบประมาณสําหรับเปนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียนของ

โรงเรียน  ศูนยการเรียนรูชุมชน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  

เปนประจําทุกป  เพื่อเปนการสนับสนุนการโภชนาการที่ดีแกเด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบใหญเปนอนาคตของชาติตอไป 

2.  สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3.  รวมกับศูนยการเรียนรูตําบลแมตื่น จัดกิจกรรมตางๆ 

 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  รวมกับศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมตื่น  จัดการเรียนการสอนระบบ

การศึกษานอกโรงเรียน  โดยใชองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  เปนศูนยกลางในการพบปะระหวางผูเรียนและ

ครูผูสอน  อีกทั้งมีการสงเสริมและสนับสนุนรวมกันในการฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแกราษฎร 

4.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข 

1.  จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 ในฤดูรอนของทุกป  จะเกิดโรคที่เกิดกับสุนัขและแมวที่เปนสัตวเลี้ยงของประชาชน  นั่นคือ โรคพิษสุนัขบา  

ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันโรคดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  จึงไดจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน

สําหรับปองกันโรคพษิสุนัขบาน  สําหรับนําไปฉีดแกสุนัขและแมวของประชาชนในตําบลแมตื่น 

2.  สนับสนุนเครื่องพนหมอกพรอมน้ํามัน  พรอมอุปกรณสารเคมี  และทรายอะเบทใหกับกลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุขขั้นมูลฐาน ( อสม. ) 

3.  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขแกอาสาสมัครสาธารณสขุขั้นมูลฐาน ( อสม. ) 

แผนงานดานสังคมสงเคราะห 

1.  อุดหนุนโครงการบริจาคโลหติ  ใหกิ่งกาชาดอําเภออมกอย 

2.  อุดหนุนคาเบี้ยยังชีพแกผูดอยโอกาสในตําบลแมตื่น 

 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  จัดสรรงบประมาณ  จํานวนหนึ่งเพื่อเปนเบี้ยยังชีพในการดํารงชีพแก

ผูดอยโอกาสในตําบล  เชน  ผูสูงอายุ , ผูพกิาร , ผูติดเชื้อ , ผูยากไร ฯลฯ เปนตน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.  สนับสนุนงบประมาณในการออกรานและการดําเนินกิจกรรมของสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ ( 

OTOP ) ในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด 

2.  จัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อรับทราบปญหาและมีการจัดทําแผนชุมชนรวมกัน 

3.  สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร Roadmap  การตอสูเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด  จังหวัดเชียงใหม 

4.  สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  ในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ของ

กลุมแมบานและผูสูงอายุในตําบล 

5.  สนับสนุนงบประมาณแกที่ทําการปกครองอําเภออมกอย  เพื่อปองกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

เปาหมาย 

6.  สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบลและระดับอําเภอ 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  ดําเนินการและสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ  ท่ีเปนวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น 

2.  อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินงานประเพณีแหไมค้ําโพธิ ์

3.  สนับสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 

4.  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตําบลแมตื่น ประจําป 2554 

 การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป  2554  เปนการฟนฟู  อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่

ดีงามของไทย  ใหเปนมรดกของสังคมและสืบทอดตอไปในอนาคต 

5.  ดําเนินการจัดงานวันแสดงมุทติาจิต  รดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลแมตื่น 

6.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการธรรมศึกษา 

แผนงานการเกษตร 

1.  สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการสํารวจพื้นปาไมตนน้ํา 



2.  สนับสนุนกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่ตําบลแมตื่น  ตามวันสําคัญตางๆ  เชนวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

เปนตน 

3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว , 

พันธุพืช , ปุย , วัสดุเพาะชํา , อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ฯลฯ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนการคลัง 
 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  งบประมาณรายรับยังไมเพียงพอตอการ

บริหารกิจการภายในเขตตําบล เมื่อเทียบกับปริมาณงาน, สภาพพื้นที่ รวมทั้งปญหาและความตองการของประชาชน ที่องคการ

บรหิารสวนตําบลจะตองรับผิดชอบในการพัฒนา แตอยางไรก็ตาม จากรายรับที่รัฐบาลไดจัดสรรให และรายรับที่องคการบริหาร

สวนตําบลเปนผูจัดเก็บเองรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และจากการถายโอนงานบริการ / กิจกรรมสาธารณะ องคการบริหาร

สวนตําบลแมต่ืน ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ อยางครอบคลุม และพยายามใหทั่วถึงตามสภาพพื้นที่ 

ให เปนไปตามความตองการของชุมชนและเปนไปตามแผนยุทธศาสตร, แผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาประจําปใหมากที่สุด 

ทัง้นี ้คํานึงถึงปญหาความเดือดรอน และความตองการของประชาชนในพื้นที่ผานกระบวนการประชาคมหมูบานและตําบล ในสวน

ของรายรับที่องคการบริหารสวนตําบลเปนผูดําเนินการจัดเก็บเองไดนั้น ไดดําเนินการประชาสัมพันธทําความเขาใจ เพื่อให

ประชาชนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการชําระภาษีตลอดจนประสานความรวมมือ รวมใจจากประชาชน

ในการเสียภาษแีละคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อนํารายไดท้ังหมดมารวมพัฒนาความเจรญิในตําบลแมต่ืน 

ตารางสรุปยอดรายรับ - รายจาย ปงบประมาณ 2552  ถึง 2554 

ปงบประมาณ รายรับจรงิ รายจายจรงิ 
รายรับสงูกวา

รายจาย 
หมายเหต ุ

2554 

2555 

2556 

38,687,432.95 

37,869,530.75 

44,046,984.43 

29,690,358.96 

31,717,327.76 

38,352,170.33 

8,996,756.65 

6,152,202.99 

5,694,814.10 

 

ตารางแสดงรายละเอียดรายรับ ปงบประมาณ 2552 – 2554 

รายได 
จํานวนเงิน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

(1) รายไดที่องคการบรหิารสวนตําบลจัดเก็บ 

    1.1 หมวดภาษ ี 79,050.41 70,245.41 64,796.26 

    1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ

ใบอนุญาต 

83,708.10 284,777.30 5,107.00 

    1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 75,749.36 142,089.36 313,619.59 

    1.4 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 47,600.00 34,200.00 19,739.00 

    1.5 หมวดรายไดจากทุน - - - 

รวม (1) 286,107.87 531,312.07 403,261.85 

(2) ภาษีและคาธรรมเนียมทีร่ัฐบาลจัดเก็บ

และ 

 

จัดสรรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ 14,567,588.85 14,000,045.18 14,628,378.22 

รวม (2) 14,567,588.85 14,000,045.18 14,628,378.22 

(3) รายไดที่รัฐบาลอุดหนนุใหองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ 

23,833,418.89 23,338,173.50 29,015,344.36 

รวม (3) 23,833,418.89 23,338,173.50 29,015,344.36 

รวมรายไดทั้งสิน้ (1) +  (2) + (3) 38,687,115.61 37,869,530.75 44,046,984.43 

 
 



สถานะภาพทางการคลัง 

                  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น มียอดเงินสะสม ( ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 )  

จํานวน  11,633,784.79  บาท  และยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  9,926,189.98  บาท  

รวมทั้งสิน้  12,559,974.77  บาท 

ตารางแสดงรายละเอียดรายจาย ปงบประมาณ 2553 – 2555 

รายจายตามงบประมาณ 
จํานวนเงิน 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 

(1) รายจายประจาํ    

     หมวดงบกลาง 2,095,518.00 952,845.00 2,217,509.20 

     หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 4,560,771.00 5,017,312.00 5,784,133.94 

     หมวดคาจางชัว่คราว - - - 

     หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสด ุ 7,989,099.10 10,079,620.60 11,702,763.43 

     หมวดคาสาธารณูปโภค 128,560.97 148,502.66 163,175.55 

     หมวดเงินอุดหนุน 7,130,360 6,899,230.00 7,494,852.80 

     หมวดรายจายอื่น ๆ 225,225.00 - 15,000.00 

รวมรายจายประจํา 22,129,534.07 23,097,810.26 27,377,434.92 

(2) หมวดรายจายเพื่อการลงทุน    

     หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง - 3,062,500.00 3,019,123.05 

(3) รายจายจากเงินอุดหนนุ    

     หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  7,560,824.89 5,557,017.50 7,955,612.36 

(4) รายจายจากสาํรองเงินรายรับ    

     หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสด ุ - - - 

     หมวดคาสาธารณูปโภค - - - 

รวมรายจายจากสํารองเงินรายรับ - - - 

รวมรายจาย (1) + (2) + (3) 29,690,358.96 31,717,327.76 38,352,170.33 

การบรหิารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 

                  ในปงบประมาณ 2555 ที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นไดจัดทําแผนงานการบริหารจัดการ

งบประมาณเพื่อวางแผนการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน คุมคาและถูกตองตามระเบียบของ

ทางราชการ แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น จะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ ที่

จะตองดําเนินการ แตองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นก็สามารถดําเนินการตามแผนงานที่ไดตั้งงบประมาณไว 

ครอบคลุมภารกจิที่ใหบริการสาธารณะ และคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการบริหารจัดการโครงการหรือ

งานประจํา เปนปจจัยหลักที่สามารถใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานได ซึ่งปรากฏวางานหรือโครงการตางๆ  ที่ได

มีการจัดซื้อ-จัดจาง เมื่อเทียบกับราคากลางที่กําหนดแลว ในภาพรวมแสดงถึงการประหยัดงบประมาณรายจายและ

ยังสามารถนําเงินที่เหลือจากโครงการตาง ๆ มาขยายผลในการพัฒนาอื่นๆ ตอไป         

 

 



ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  ตารางแสดงสัดสวนของจํานวนทรัพยสิน ( จํานวนแปลง, จํานวนหลัง, จํานวนปาย) ที่

จัดเก็บไดจรงิ ตอจํานวน ( จํานวนแปลง, จํานวนหลัง, จํานวนปาย) ที่ตองชําระทัง้หมด  ( ขอมูล ณ วันที่  30  กันยายน 2556 ) 

ประเภท 
จํานวนทรัพยสิน (จํานวนแปลง, จํานวนหลัง, 

จํานวนปาย) ที่จัดเก็บไดจริง  พ.ศ. 2556 

จํานวน (จํานวนแปลง, จํานวนหลัง, จํานวนปาย) 

ทั้งหมดที่ตองชําระ พ.ศ. 2556 

ภาษีบํารุงทองที ่ 234  ราย 220  ราย 

ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 83  ราย 86  ราย 

ภาษีปาย 6  ราย 10  ราย 

ตารางแสดงรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลแมต่ืนจัดเก็บเอง    และที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให 

เปรียบเทยีบกับประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 2555 

รายรับตามงบประมาณ ยอดประมาณการ ยอดจัดเก็บได 
+ สูง / - ต่ํากวา 

ประมาณการ 

หมวดภาษีอากร     

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 40,000.00 34,104.50 - 5,895.50 

ภาษีบํารุงทองที ่ 15,000.00 13,691.76 - 1,308.24 

ภาษีปาย 500.00 4,200.00 + 3,700.00 

อากรฆาสัตว 29,500.00 12,800.00 - 16,700.00 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 8,354,000.00 9,383,523.46 + 1,029,523.46 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 82,720.00 421,092.98 + 338,375.98 

ภาษีรถยนตและลอเลื่อน - - - - 

ภาษีสุรา 1,300,000.00 1,640,329.55 + 340,329.55 

ภาษีสรรพสามิต 4,200,000.00 2,948,136.63 - 1,251,863.37 

เงินที่เก็บตามกฎหมาย  วาดวยอุทยานแหงชาต ิ - - - - 

คาภาคหลวงปาไม - - - - 

คาธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม 30,000.00 64,430.00 + 34,430.00 

คาภาคหลวงแร 72,000.00 35,586.51 - 36,413.49 

คาภาคหลวงปโตรเลยีม 70,000.00 135,276.09 + 65,276.09 

คาธรรมเนยีมน้ําบาดาล - -   

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต     

คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร - 131.00 + 131.00 

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร / รื้อถอน - 40.00 + 40.00 

คาปรับผิดสัญญา 2,000.00 4,866.00 + 2,866.00 

คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา - - - - 

คาปดประกาศ - - - - 

คาปรับตาม พ.ร.บ.จราจร 8,000.00 70.00 - 7,930 

คาธรรมเนยีมจดทะเบยีนพาณิชย - - - - 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ     

คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 80,000.00 313,619.59 + 233,619.59 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     

คาขายแบบแปลน 40,000.00 15,600.00 - 24,400.00 

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,000.00 4,139.00 - 5,861.00 

หมวดรายไดจากทุน     

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - - - - 

รวมรายไดท่ีจัดเก็บเองทั้งสิ้น     



หมวดเงนิอุดหนุน     

เงินอุดหนุน 18,477,600.0

0 

29,015,344.36 + 10,537,744.3

6 

รวมรายไดท้ังหมด 32,811,320.00 44,046,984.43 + 11,235,664.43 

 การจัดเก็บรายได ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่นที่จัดเก็บใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดประมาณการรายไดทั้งสิ้น  32,811,320  บาท  ซึ่งปรากฏวา ในสิ้น

ปงบประมาณ พ.ศ.2556 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นจัดเก็บรายไดรวมทั้งสิ้น 44,046,984.43  

บาท ซึ่ งจัด เก็บไดสู งกวาประมาณการที่ตั้ ง ไว  คิด เปนรอยละ  34.24 (  สู งกวาประมาณการ  

11,235,664.43  บาท ) 

 ซึ่งเปนผลอันเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหารจัดการ โดยภาพรวมของ

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น   นอกจากนี้ยังไดเพิ่มประสิทธิภาพในแตละสวนราชการที่รับผิดชอบ เรงรัด

การจัดเก็บภาษีสรางความเขาใจใหประชาชน ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจในบทบาทและ

หนาที่ของตนในการชําระภาษีตามกําหนด เพื่อนําเงนิไปพัฒนาทองถิ่นของตนเองตอไป ซึ่งไดรับการตอบรับใน

การชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนอยางดี 

สวนโยธา 
ขอมูลการกอสรางประจําปงบประมาณ  2556  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1      148,000  บาท 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม  หมูที่  2    151,000  บาท 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมตื่นนอย  หมูที่  3   1951000  บาท 

4. โครงการกอสรางถังกักเก็บน้ําประจําหมูบานบานสันตนปน หมูที่ 4   150,000  บาท 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยหลอดูก  หมูที่  5   151,000  บาท 

6. โครงการกอสรางระบบประปาภูเขา  หมูที่  6      147,000  บาท 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  7     152,000  บาท 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  8     148,000  บาท 

9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  9     147,000  บาท 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 10     154,000  บาท 

11. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 11     154,000  บาท 

12. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12     152,000  บาท 

13. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 13     152,000  บาท 

14. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหวยไกปา  หมูที่  14   154,000  บาท 

15. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15     154,000 บาท 

16. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 16     151,000  บาท 

รวมโครงการที่ดําเนินการในหมูบาน จํานวน  16  โครงการ  รวมวงเงินงบประมาณ  2,416,000  บาท 

 
 



 

การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติในปท่ีผานมา 

 แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของราษฎรในเขตตําบลแมตื่นใหดียิ่งขึ้น  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน อนุรักษและ

ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  แกไขปญหาสิ่งแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจใหดขีึน้  ใหประชาชนมีความมั่นคง

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  รวมทั้งพัฒนาบริหารงานและ

พัฒนาบุคลากร  เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นในปที่ผานมา โดยสวนใหญไดดําเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ดานโครงสรางพืน้ฐาน  การคมนาคมของประชาชนเดินทางไป - มา  

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไดรับการอนุรักษฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนแหลงทองเที่ยว  เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น  

ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยพิจารณาจากสถิติขอมูลทางอาชญากรรม  รวมทั้งสถิติ

ขอมูลจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และจัดใหมีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อพปร. )  ทั้งนี้ได

พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใชใหทันสมัย  และใหบุคลากรไดเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถ  เพิ่ม

ทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมานั้น  สวนใหญมาจากงบประมาณที่

มีอยูคอนขางจํากัด  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอและไมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  

รวมถึง  ภารกิจตางๆที่ไดรับการถายโอน  ในขณะเดียวกันประชาชนในทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่

ของตนเอง  และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล   รวมถึงการเขามามีสวนรวมในการการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลและชุมชนของประชาชนยังมีนอย  ดังนั้น  จึงทําใหการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตําบลในปที่

ผานมาจึงมีขอจํากัดดังกลาวขางตน 

 แตอยางไรก็ตาม  สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลแมตื่น  มีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตําบลแมตื่น  ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  โดยใชงบประมาณที่มีอยู

อยางจํากัด  และเครื่องมือ  เครื่องใช  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูอยางประหยัด  คุมคา  มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อพัฒนาตําบลแมตื่น  ใหเจริญกาวหนาและมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที�  ๔ 

สรุปยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
****************** 

4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 

“โครงสรางพืน้ฐานดี มีคุณภาพชวีิต 

เศรษฐกิจกาวหนา การบริหารโปรงใส” 

4.2  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  ( Goal ) 

1.  โครงสรางพืน้ฐานอันไดแก ระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภค การคมนาคมและการขนสง โดย

มุงเนนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการเกษตรสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน และเสริมสราง

คุณภาพชวีิตแกชุมชน 

2.  ประชาชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความรวมมือจากทุก

ภาคสวนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทั้งในดานของการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ เพิ่มพูน

ความสามารถในการผลิต จนถึงการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุม (Cluster) ระหวางทองถิ่น 

3.  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษพัฒนาและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบ

นิเวศในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน มีกลไกการจัดการเพื่อปองกันและลดขอขัดแยงในการใชประโยชน

รวมกัน และเปนการนํา ทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงสามารถพัฒนาคุณคาความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

4.  ประชาชนมีจิตสํานึก ตระหนัก  มีสวนรวม และมีศักยภาพในการอนุรักษฟนฟูและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น ในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน 

5.  ประชาชนไดรับบริการจากภาครัฐอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน  มีการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูดอยโอกาสไดรับการ

สงเคราะหอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

6.  ประชาชนมีความสามัคคี สามารถดํารงชีวิตรวมกันอยางมีความสุขมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  มีภูมิคุมกันจากอบายมุขและสิ่งเสพติด สามารถปองกันและรับมือกับสาธารณภัยตาง ๆ ได

อยางมีประสทิธิภาพ 

7.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน 

4.3  พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 

1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตามความจําเปนและการมีสวนรวมที่สามารถกอใหเกิด

คุณภาพชวีิตที่ดีแกชุมชน 

2. สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมพัฒนาเครือขายใหเกิดความรวมมืออยางยั่งยืนในการขับเคลื่อน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

3. สงเสริมการมีสวนรวม ใหความรูและปลุกจิตสํานึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตและ

บริโภคของชุมชน เพื่อลดผลกระทบที่มตีอสิ่งแวดลอม 



4. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม รวมทั้งสนับสนุนใหชุมชนกําหนดมาตรการ

และบทลงโทษดวยตนเอง 

5. พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางจติสํานกึดานการบริหารจัดการวัฒนธรรมในเชิงองครวม 

6. สนับสนุนและสงเสริมใหชุมชนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

7. สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณทางสังคมอยาง

รูเทาทัน 

8. สงเสริมใหประชาชนมีความสามัคคีตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน 

9. สงเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยใหทันตอการเจรญิเติบโตของชุมชนอยางมีประสทิธิภาพ 

10. สรางความสามารถของหนวยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจภายใตหลัก

ธรรมาภบิาลที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์พรอมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.4  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 

1. การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน 

-  พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพืน้ฐาน 

-  พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานทางการเกษตร 

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน

สาธารณูปการ 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 

-  พัฒนาเครอืขายความรวมมอืในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การสรางและพัฒนาการรวมกลุม (Cluster) 

-  สงเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม 

-  สรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศอยางยั่งยนื 

-  การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

-  พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 

-  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสบืสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 

-  การจัดการองคความรู 

-  การเชื่อมโยงวิถีชวีิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

-  การสงเสริมสถาปตยกรรมทองถิ่น 

-  การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

-  การสงเสริมการเรยีนรูตลอดชวีิต 

-  การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน 



-  การสงเคราะหผูดอยโอกาส 

6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

-  กระตุนการมีสวนรวมโดยมุงเนนทุกภาคสวนในชุมชน 

-  การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด 

-  เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยใหแกชุมชน 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

-  การสรางจติสํานกึและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

-  การเสริมสรางประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

-  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

4.5  นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

 วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม  “ นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง ”  เปนเมืองที่ใหความสุขและ

ชวีิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน  ในฐานะเมอืงที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับเอเชยี  พรอมกับเปน

ประตูการคาการลงทุนสูสากล 

 นโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม  เปนศูนยกลาง (Hub) ทางเศรษฐกิจและการคมนาคมเชื่อมโยงกับ

กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ( GMS ) เปนศูนยกลางบริการสุขภาพ  อุตสาหกรรมซอฟทแวร  และ

การคาตางประเทศ  โดดเดนในสาขาบริการการทองเที่ยว  หัตถกรรมอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษและ

เกษตรประณตี  เปนเมืองนาอยู  มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนา  และชุมชนมีความเขมแข็ง 

4.6  นโยบายการพัฒนาอําเภอ 

 นโยบายการพัฒนาอําเภออมกอย  ครอบคลุมภารกิจการบริการการพัฒนาในทุกดานและทุกพื้นที่

ของอําเภออมกอย  โดยกระบวนการประชาคมและกรอบแนวทางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย

กําหนดประเด็นการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  3  ประการ  ประกอบดวย  การเรงรัดขจัดปญหาความ

ยากจนของประชาชน  การเรงรัดดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  การปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมชิอบในวงราชการ  รวมทั้งการเสริมสรางอาชีพเสริม  เพิ่มรายไดตามโครงการหนึ่งตําบล  

หนึ่งผลิตภัณฑ  และการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลักใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ  

รวมทั้งโครงการสงเสริมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมและไรนาสวนผสมโครงการเพิ่มมูลคาและแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร โครงการสงเสริมเกษตรเชงิทองเที่ยวและถนนสวนผลไม 

4.6  นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น 

 นโยบายการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาการดําเนินงาน

ตามแนวนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  นโยบาย

การพัฒนาอําเภอ  โดยมีการดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  การแกไขปญหาความยากจนเชิง

บูรณาการ  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  สนับสนุนการพัฒนาและการสรางอาชีพเสริม  เพื่อเพิ่ม

รายได  ลดรายจาย  ตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล 

 ทั้งนี้เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  โดยผาน

กระบวนการประชาคมทุกระดับ  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานที่ทองเที่ยว การ



อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล  ที่โปรงใส

และตรวจสอบได 

นโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 8  ขอ  มีดังน้ี 

1. สนับสนุนการจัดตัง้อําเภอใหม 

2. สนับสนุนสงเสริมการทําถนนคอนกรีตและลงลูกรังในพื้นที่ยากลําบากใหสัญจรสะดวก 

3. สงเสริมพัฒนาตําบลแมตื่นใหสวยงามเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

4. สนับสนุนการจัดทําระบบน้ําอุปโภคบริโภคสะอาดใหเพียงพออยางทั่วถึง 

5. สนับสนุนสงเสรมิหนวยงานอื่นสรางไฟฟาพลังน้ําขนาดยอมในหมูบานที่มคีวามพรอมดานแหลงน้ํา 

6. สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับเด็กที่ เรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียนตอ

ระดับอุดมศกึษา 

7. สงเสริมสนับสนุนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

8. สนับสนุนการจัดตัง้ระบบอินเตอรเน็ตใหกับชุมชน 

9. สนับสนุนและสงเสริมการจัดหารถบริการประชาชนที่เจ็บไขไดปวยในพืน้ที่ยากลําบาก 

10. สงเสริมประสานกับทุกภาคสวนทุกองคกรใหมีสวนรวมในการพัฒนา  

11. สงเสริมการประกอบอาชีพของกลุมสตร ีกลุมผูสูงอายุ กลุมเยาวชน ใหมีรายไดเสริม 

12. สนับสนุน สงเสริม การจัดตัง้สหกรณสําหรับการชวยเหลอืและบริการแกเกษตรกร 

13. สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาใหกับเยาวชนเพื่อกาวสูระดับอาชพี 

14. สงเสริม สนับสนุนการบริการสุขภาพขั้นพืน้ฐานแกประชาชน 

15. สงเสริมอนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

16. สนับสนุน สงเสริมการปองกันสาธารณภัยและชวยเหลือผูมีผลกระทบจากสาธารณภัย 

นโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการในชวงแรกเพื่อใหเห็นผลและสัมผัสไดภายในระยะเวลา

เริ่มตน ดังนี้ 

1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ใหมีความพรอมในการ

ปฏิบัติหนาที่ 

2. การสนับสนุนสงเสริมการทําถนนคอนกรีตและลงลูกรัง และการปรับปรุงซอมแซมใหสัญจรสะดวก 

3. การสงเสริม พัฒนาตําบลใหสวยงามเปนแหลงทองเที่ยว 

4. การสนับสนุนหนวยงานอื่นสรางไฟฟาพลังน้ําขนาดยอม 

5. สงเสริมประสานกับทุกภาคสวน  ทุกองคกรใหมสีวนรวมในการพัฒนา 

6. สงเสรมิการบริการสุขภาพขัน้พืน้ฐานแกประชาชน 

7. สนับสนุนทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียนเรียนดีและยากจนขาดแคลนทุนทรัพย ในการเรียนตอ

ในระดับ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ(ปวช.)   ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) และอุดมศึกษา 

การดําเนนิงานในแตละภารกิจแตละโครงการสามารถเดินหนาใหเปนไปตามนโยบายที่มีอยูนั้น  ปจจัย

ที่สําคัญที่สุดคือการมีสวนรวมของชุมชน และทุกภาคสวน ที่จะตองเขามาชวยกันขับเคลื่อนอยางจริงจัง การ

แกไขปญหาบานเมืองและการดําเนนิงานตามนโยบายที่กระผมแถลงตอสภาแหงนี้ไปแลวนั้น  ที่จะบังเกิดผลได

ในทางปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลไดอยางมปีระสิทธิภาพ  เปนไปตามเปาหมาย ขององคกร ตองอาศัยความรวมมือ 



ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในแตละระดับ   ตั้งแตระดับภายในองคการบริหารสวนตําบล เชน สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลทุกสวน ขาราชการ  พนักงาน และการสนับสนุนจากภายนอก เชน สวนราชการตางๆทั้งใน

ทองถิ่นและนอกทองถิ่น ทั้งระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบล  ระดับหมูบาน  ตลอดจนถึง

องคกรพัฒนาเอกชน ชุมชน พี่นองประชาชน  และกํานัน ผูใหญบาน ทุกหมูบาน 

ขอมูลความตองการของชุมชนในตําบลแมตื่น 

1.  ความตองการดานโครงสรางพืน้ฐาน 

  1.1  ขุดลอกคลอง  ,  สรางสะพาน คสล. ,วางทอระบายน้ํา  และจัดสรางถนนในหมูบาน 

  1.2  ขยายเขตบริการโทรศัพทในบานและโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอทุกหมูบาน 

  1.3  ติดตัง้ไฟฟาสาธารณะเพิ่มขึน้และขยายเขตการบริการกระแสไฟฟาใหครอบคลุมทุก 

         ครัวเรือนในทุกหมูบาน 

  1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผวิถนนลาดยาง 

  1.5  กอสรางศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน 

 2.  ความตองการดานเศรษฐกิจ 

       2.1  จัดตัง้ศูนยขอมูลในการผลิตทางการเกษตรและการจําหนายสินคาทางการเกษตร 

       2.2  ฝกอบรมความรู  ดานวิชาการ และการศกึษาดูงานใหกับกลุมอาชพีตางๆในหมูบาน 

       2.3  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใหกับกลุมอาชพี  และสงเสริมการจัดตัง้กลุมอาชพีตางๆ 

       2.4  ใหความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางดานการเกษตรและการประกอบอาชพีดานตางๆ 

  2.5  สนับสนุนใหมกีารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิม่มูลคาในการผลิต 

2.6  สนับสนุนการจัดตั้งกลุม / สหกรณ  เพื่อใชเปนฐานในการตอรองการกําหนดราคา

ผลผลิตทางการเกษตร 

 3.  ความตองการดานสาธารณสุข  

        3.1  ฝกอบรมใหความรูทางโภชนการอนามัยแม  และเด็ก 

        3.2  ใหความรูดานสุขศึกษา 

        3.3  ใหมกีารปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  กําจัดยุงลายและรณรงคโรคพิษสุนัข 

        3.4  ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะหผูสูงอายุ 

  3.5  หลักประกันทางดานสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึง 

 4.  ความตองการดานแหลงน้ํา 

          4.1  ใหมกีารขุดลอกคลองสงน้ํา อางเก็บน้ํา  สระน้ํา  และลําเหมอืงสาธารณะ 

  4.2  ใหมีการกอสรางระบบประปาหมูบานใหครบทุกหมูบาน 

  4.3  กอสรางดาดคอนกรีต คสล.ลําเหมอืงสาธารณะ 

  4.4  สนับสนุนการกอสรางอางเก็บน้ําแมสะรวม 

  4.5  การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําทางการเกษตรอยางยั่งยืนและตอเนื่องทั้งระบบ 

 5.  ความตองการดานสังคม 

  5.1  สงเสริมและสนับสนุนนโยบาย “บานเมอืงนาอยู   เชิดชูคุณธรรม” 

          5.2  จัดสรางสนามกีฬาประจําหมูบานใหครบทุกหมูบาน 



          5.3  สงเสริมและสนับสนุนการเลนกีฬาใหกับกลุมเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

          5.4  การบําบัดและรักษาผูตดิยาเสพติด 

          5.5  สรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน 

          5.6  จัดเบี้ยยังชีพและกองทุนเลี้ยงชีพใหแกผูดอยโอกาสในสังคม  

  5.7  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่เปนประโยชนใหแกประชาชนมากยิ่งขึ้น 

 6.  ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาต ิ

            6.1  รณรงคใหความรูในการไมปลอยน้ําเสียลงคลองและลําเหมืองสาธารณะ 

            6.2  ฝกอบรมและจัดตั้งกลุมเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 6.3  รณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝงและสรางจติสํานึกในการอนุรักษปาไมตนน้ํา 

  6.4  ออกสํารวจตรวจพื้นที่ปาอยางสม่ําเสมอ 

  6.5  จัดสรางที่ทิ้งขยะและระบบกําจัดขยะประจําหมูบาน 

  6.6  สํารวจและเรงรัดออกเอกสารสําคัญสําหรับที่หลวงใหครบถวนทุกหมูบาน 

 7.  ความตองการดานการเมืองและการบริหาร 

7.1   จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน  กลุมสตรี, กลุมอาสาอื่น  ๆ

ฯลฯ 

  7.2  จัดหาบุคลากรใหเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

  7.3  จัดซื้อครุภัณฑที่จําเปนในการบริหารงาน 

7.4  จัดฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร - สมาชิกทองถิ่น , ผูนําหมูบาน  และประชาชนใหรู

และเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

  7.5  ประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาหมูบาน 

  7.6  สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนระดับหมูบาน 

 8.  ความตองการดานการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  8.1  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตตําบล  ศูนยการเรยีนชุมชนและ 

          ศูนยการเรยีนชุมชนชาวไทยภูเขา(แมฟาหลวง) 

 8.2  สนับสนุนทุนการศกึษาใหแกเด็กนักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 

 8.3  สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมทองถิ่นและการละเลน 

        พืน้บาน 

 8.4  จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ใหแกเด็กนักเรียนครบทุกคน 

 8.5  พัฒนาระบบการศึกษาในทองถิ่นใหมีความทันสมัย  และสามารถนําไปใชในการดํารงชีพได   

        โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางในการพัฒนา 

  8.6  สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบการศกึษา 

         ของทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น 
 

 

 



บญัชีสรุปโครงการแผนพฒันา ๓ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ตื�น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 26 17,714,000 24 9,714,000 21 6,650,000 71 34,078,000 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสูความย่ังยนื 
28 1,325,000 26 1,835,100 26 1,225,000 80 2,850,100 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

และระบบนิเวศอยางยั่งยนื 
16 3,005,000 14 436,000 12 365,000 42 3,806,000 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น 

18 820,000 18 810,000 18 800,000 54 2,430,000 

5. การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 67 19,382,000 63 17,647,000 62 17,617,000 192 54,646,000 

6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

15 2,625,000 11 1,225,000 12 1,725,000 38 5,575,000 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 32 11,595,000 22 9,100,000 22 11,030,000 76 31,705,000 

รวม 202 56,466,000 178 40,767,100 173 39,412,000 553 135,090,100 

 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

 1.1  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

โครงสรางพืน้ฐาน 
2 64,000 2 64,000 - - 4 128,000 

 1.2  แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทาง

การเกษตร 
6 700,000 6 700,000 6 700,000 18 2,100,000 

 1.3  แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน

การคมนาคมขนสงดานสาธารณูปโภคและดาน

สาธารณูปการ 

18 16,950,000 16 8,950,000 15 5,950,000 49 31,850,000 

รวม 26 17,714,000 24 9,714,000 21 6,650,000 71 34,078,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปสูความยัง่ยืน 

 2.1  แนวทางการพัฒนาเครือขายความรวมมือใน

การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
9 390,000 9 370,000 9 350,000 27 1,110,000 

 2.2  แนวทางการสรางและพัฒนาการรวมกลุม 

(Cluster) 
5 280,000 5 880,000 5 210,000 15 1,370,000 

 2.3  แนวทางการสงเสรมิการเกษตรทฤษฏีใหม 3 80,000 2 60,000 2 60,000 7 200,000 

 2.4  แนวทางการสรางภูมิคุมกันของระบบ

เศรษฐกิจ 
11 575,000 10 525,100 10 605,000 31 170,500 

รวม 28 1,325,000 26 1,835,100 26 1,225,000 80 2,850,500 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

3. การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และระบบนเิวศอยางยั่งยนื 
 1. การปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
5 250,000 5 181,000 3 110,000 13 541,000 

 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
8 2,655,000 6 155,000 6 155,000 20 2,965,000 

 3. พัฒนาตัวอยางความสําเร็จที่เปนรูปธรรม 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000 
 4. การพัฒนาและสงเสรมิการทองเท่ียวเชงินิเวศ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

รวม 16 3,005,000 14 436,000 12 365,000 42 3,806,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

4. การอนุรักษ ฟนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิญญาทองถิ่น 
 1. การจัดการองคความรู 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 
 2. การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

12 720,000 12 720,000 12 720,000 36 2,160,000 

 3. การสงเสรมิสถาปตยกรรมทองถิ่น 2 20,000 2 20,000 2 20,000 6 60,000 
 4. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

2 40,000 2 30,000 2 20,000 6 90,000 

รวม 18 820,000 18 810,000 18 800,000 54 2,430,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตืน่ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

5. การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

 1. การสงเสรมิการเรยีนรูตลอดชีวติ 21 15,724,000 19 14,707,000 19 14,707,000 59 45,138,000 

 2. การสงเสรมิสุขภาวะของชุมชน 21 1,631,000 19 933,000 19 933,000 59 3,497,000 

 3. การสงเคราะหผูดอยโอกาส 25 2,027,000 25 2,007,000 24 1,977,000 74 6,011,000 

รวม 67 19,382,000 63 17,647,000 62 17,617,000 192 54,646,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตืน่ 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2558 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

6. การจัดระเบียบชุมชนสงัคม และการรักษาความสงบเรยีบรอย 
 1. กระตุนการมีสวนรวมโดยมุงเนนทุกภาคสวนใน

ชุมชน 

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000 

 2. การปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม 

อบายมุขและสิ่งเสพติด 
5 95,000 5 95,000 5 95,000 15 285,000 

 3. เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ

ปลอดภัยใหแกชุมชน 
8 2,490,000 4 1,090,000 5 1,590,000 17 5,170,000 

รวม 15 2,625,000 11 1,225,000 12 1,725,000 38 5,575,000 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแยกตามรายยุทธศาสตร 

แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 - 2560 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 
 

ยุทธศาสตร 
ป 2558 ป 2558 ป 2560 รวม 3 ป 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

( บาท ) 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 1. การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

22 8,365,000 14 7,860,000 13 7,810,000 49 24,035,000 

 2. การเสริมสรางประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

ในการบรหิารจัดการ 
6 3,160,000 5 1,160,000 6 3,160,000 17 7,480,000 

 3. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ

บริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 
4 70,000 3 80,000 3 60,000 10 190,000 

รวม 32 11,595,000 22 9,100,000 22 11,030,000 76 31,705,000 
 

  

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการแผนพฒันา ๓ ปี  ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ ) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่ตื�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ส่วนที�  ๖ 

การนาํแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตาม  ประเมินผล 
****************** 

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 

28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีคณะบุคคล

ประกอบจากหลายฝายดวยกัน ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคม หนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูแทนฝาย

สภาทองถิ่น  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ประกอบดวย 

1.  นายพรหม   คําแกว   สมาชิกสภา อบต. 

2.  นายเจะดา   จิซ ี   สมาชิกสภา อบต. 

3.  นายเจตร   ชัยบุญเรือง  สมาชิกสภา อบต. 

4.  นายคอง   สายมาธิ  ประชาคม หมูที่ 2 

5.  นางอรวรรณ  หางาม   ประชาคม หมูที่ 16 

6.  นายสมคิด   มังแกว   ผอ.รพ.สต.บานทุงตนงิ้ว 

7. นายสุเทพ   จันทรหงษ  ผอ.รพ.สต.บานซิแบร 

8.  พ.ต.ท.ชวลิต  หนอคํา   ผูทรงคุณวุฒิ 

9.  นายสุริน   เวียงสุขเกษม  ผูทรงคุณวุฒิ 

10. น.ส.จงดี   อินตะนนท  หัวหนาสวนการศึกษาฯ 

11. นายสมคิด   กรรขํา   หัวหนาสํานักปลัด 

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 

2548 หมวด 6 ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นไว ดังนี ้

1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2) ดําเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกป ทั้งนีใ้หติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4) แตงตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 



การติดตาม 

เปนกระบวนการในการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ วามีการ

ปฏิบัติตามขั้นตอน/กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม การใชทรัพยากรตาง ๆ เปนไปอยาง

เหมาะสมเพียงใด อยูภายใตระยะเวลาและคาใชจายที่กําหนดไวหรอืไม 

การประเมินผล 

เปนกระบวนการในการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ ที่ดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลวโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ความสําเร็จและความ

ลมเหลวของการนําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ

หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น 

การติดตามและประเมินผลระหวางแผนพัฒนาฯ 

เปนการตดิตามและประเมินผลระหวางปงบประมาณ เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการดําเนินงาน

วามีผลสําเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดรับ

การแกไขดวยวิธีการใดเพื่อใหโครงการลุลวงไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซึ่งการติดตามและประเมินผล

ระหวางการดําเนินโครงการควรจะดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายนของป   เพราะโครงการไดมีการดําเนินการ

หลังจากเริ่มปงบประมาณมาแลวประมาณ 8 เดือน ทั้งนีจ้ะไดนําขอมูลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลมา

ใชในการปรับปรุงกระบวนการใหดําเนินการสอดคลองกับผลผลิตหรือเปาหมายที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ 

รวมทั้งเพื่อจะไดตรวจสอบวายังมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบางที่ยังไมไดเริ่มทําภายในปงบประมาณ 

การติดตามและประเมินผลเมือ่เสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 

เปนการตดิตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิน้แผนพัฒนาฯ ในแตละปงบประมาณเพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับ

การดําเนินงานตามโครงการวาไดผลอยางไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางไร บรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนดไวในแผนงาน/โครงการหรือไม การประเมินผลในขั้นตอนนี้จะทําใหไดรับทราบขอมูล

เกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ

ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลปอนกลับ

(Feedback) ที่สามารถนําไปปรับปรุง แกไข และการตัดสินใจตอไป   อนึ่ง เพื่อใหการติดตามและประเมินผลมี

ความครอบคลุมตอเนื่อง และไดมาตรฐานอยางยั่งยืนเปนระบบ และสรางทีมงานในการตรวจสอบโครงการ

ขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ใหมีมาตรฐาน  คุณภาพในระดับสากล รวมทั้งใชเปนเกณฑในการ

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาในปตอไปได และเปนแนวทางใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาง ๆ ในอําเภอ

อมกอย  จังหวัดเชียงใหม ใชเปนเกณฑปฏิบัติไดในทิศทางเดียวกัน อาจมีการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น . 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภคผนวก 



 

ตารางแสดงความสอดคลองของแผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  พ.ศ.  2558 – 2560 

รายการ รายละเอียด 

วิสัยทัศนการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานด ี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจกาวหนา การบริหารโปรงใส 

จุดมุงหมายเพื่อการ

พัฒนา ( Goal ) 

พัฒนาระบบโครงสรางที่

ตอบสนองตอประชาชน 

ประชาชนไดรับการ

บริการทางดานสุขภาพ

และสวัสดิการจากรัฐ

อยางทั่วถงึ 

ประชาชนมีจิตสํานึก  มี

สวนรวมในการอนุรักษ

ฟ น ฟู แ ล ะ สื บ ส า น

วัฒนธรรมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

ทุกภาคสวนมีสวนรวม

ในการอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ปร ะ ช า ช นสา มา รถ

ดํารงชีวิตร วมกันได

อย างมีความสุ ข   มี

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสนิ 

ปร ะ ชา ช นมี ค วา มรู

เกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เกิด

การร วมมื อจากทุ ก

ภาคสวน 

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีการบริหาร

จัดการภายใตหลักธรร

มาภิบาล 

พันธกจิการพัฒนา 

( Mission ) 

ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า

โครงสรางพื้นฐานตาม

ความจําเปนและการมี

ส ว น ร ว ม ที่ ส า ม า ร ถ

กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่

ดีแกชุมชน 

ส ง เสริมและพัฒนา

ก ล ไ ก ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก า ร ที่ มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ

ส อ ด ค ล อ ง กั บ

สถานการณทางสังคม

อยางรูเทาทัน 

พัฒนาศักยภาพและ

เสริมสรางจิตสํ านึก

ดานการบริหารจัดการ

วัฒนธรรมในเชิงองค

รวม 

- สงเสริมการมีสวน

รวมและปลูกจิตสํานึก

เพื่อลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

- สงเสริมและพัฒนา

ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร

ปญหาสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมใหประชาชนมี

ความสามัคคี  ตระหนัก

และมีส วนรวมในการ

ปองกันและแกไขปญหา

ชุมชน 

- ส ง เสริมและพัฒนา

บุคลากร เทคโนโลยีและ

ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับ

ความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัย 

- สงเสริมประชาชนใหมี

สวนรวมพัฒนาเครือขาย

ใหเกิดความรวมมืออยาง

ยั่งยนื 

- สนับสนุนและสงเสริม

ใ ห ชุ ม ช น ขั บ เ ค ลื่ อ น

ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

สรางความสามารถ

ข อง ห น ว ย ง า นแ ละ

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในการบริหาร

รัฐกิจภายใตหลักธรร

ม า ภิ บ า ล ที่ มุ ง เ น น

ผลสัมฤทธิ ์

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร

พัฒนา 

การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

การอนุรักษ ฟนฟูและสืบ

ส า น ศิ ล ป วัฒ น ธ ร ร ม

จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยา กรธรรม ชา ติ

สิ่งแวดลอมและระบบ

นิเวศอยางยั่งยนื 

การจัดระเบียบชุมชน

สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย 

การพัฒนา เศรษฐกิ จ

ตามแนวทางปรั ชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปสู

ความยั่งยืน 

การพัฒนาการบริหาร

จัดการบานเมืองที่ด ี

สภ า พ ป ญ ห า ข อ ง

ชุมชน 

ปญหาดานโครงสราง

พื้นฐาน 

- ปญหาสาธารณสุข 

-  ปญหาดานสังคม 

-  ปญหาดานการศึกษา 

ศาสนาฯ 

ปญหาดานสังคม ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาดานสังคม ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาดานการเมือง

และการบริหาร 

 


