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

สํานักปลัด 
แผนงานบริหารทั่วไป 

1.  การจัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และการจัดทํางบประมาณ 

 องคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น  ไดมีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ของตําบลแมตื่น เชน  การจัดเก็บขอมูล

ความจําเปนพื้นฐาน ( จปฐ. )  , ขอมูล กชช. 2ค. , การจัดทําแผนชุมชน  ฯลฯ เปนตน  เพื่อนํามาใชเปน

ฐานขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และจัดทํางบประมาณประจําปขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  โดยมี

การจัดทํากิจกรรมเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล  และกิจกรรมการพบปะประชาชนในทุกหมูบาน 

2.  มีการปรับปรุงอาคารที่ทําการ  และวัสดุอุปกรณสํานักงานใหมีความทันสมัย  รองรับกับการ

ใหบริการประชาชนไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 

 มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน  ใหมีความสวยงามและเปนระเบียบ

เรียบรอย  เปนที่งามตาแกผูมารับบริการและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  พรอมทั้งมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ

สํานักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีความรวดเร็ว  ทันสมัยและถูกตอง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

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

ปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ 

แผนงานการศึกษา 

1.  สนับสนุนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 

 องคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น  สนับสนุนงบประมาณสําหรับเปนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน

ของโรงเรยีน  ศูนยการเรยีนรูชุมชน  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลแมตื่น  เปนประจําทุกป  เพื่อเปนการสนับสนุนการโภชนาการที่ดีแกเด็กนักเรียน ซึ่งจะเติบใหญเปน

อนาคตของชาติตอไป 

2.  สนับสนุนคาใชจายในการดําเนินกิจการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3.  รวมกับศูนยการเรียนรูตําบลแมตื่น จัดกิจกรรมตางๆ 

 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  รวมกับศูนยการเรียนรูชุมชนตําบลแมตื่น  จัดการเรียนการสอน

ระบบการศึกษานอกโรงเรียน  โดยใชองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  เปนศูนยกลางในการพบปะระหวาง

ผูเรียนและครูผูสอน  อีกทั้งมีการสงเสริมและสนับสนุนรวมกันในการฝกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแกราษฎร 

4.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 

 

 

 



แผนงานสาธารณสุข 

1.  จัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 ในฤดูรอนของทุกป  จะเกิดโรคที่เกิดกับสุนัขและแมวที่เปนสัตวเลี้ยงของประชาชน  นั่นคือ โรคพิษ

สุนัขบา  ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันโรคดังกลาว  องคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น  จึงไดจัดสรรงบประมาณใน

การจัดซื้อวัคซีนสําหรับปองกันโรคพิษสุนัขบาน  สําหรับนําไปฉีดแกสุนัขและแมวของประชาชนในตําบลแมตื่น 

2.  สนับสนุนเครื่องพนหมอกพรอมน้ํามัน  พรอมอุปกรณสารเคมี  และทรายอะเบทใหกับกลุม

อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ( อสม. ) 

3.  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมดานสาธารณสุขแกอาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ( 

อสม. ) 

แผนงานดานสังคมสงเคราะห 

1.  อุดหนุนโครงการบรจิาคโลหิต  ใหกิ่งกาชาดอําเภออมกอย 

2.  อุดหนุนคาเบี้ยยังชีพแกผูดอยโอกาสในตําบลแมตื่น 

 องคการบรหิารสวนตําบลแมตื่น  จัดสรรงบประมาณ  จํานวนหนึ่งเพื่อเปนเบี้ยยังชีพในการดํารงชีพ

แกผูดอยโอกาสในตําบล  เชน  ผูสูงอายุ , ผูพิการ , ผูติดเชื้อ , ผูยากไร ฯลฯ เปนตน 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.  สนับสนุนงบประมาณในการออกรานและการดําเนินกิจกรรมของสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ 

( OTOP ) ในระดับตําบล อําเภอและจังหวัด 

2.  จัดโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อรับทราบปญหาและมีการจัดทําแผนชุมชนรวมกัน 

3.  สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร Roadmap  การตอสู

เพื่อเอาชนะยาเสพติด  จังหวัดเชียงใหม 

4.  สนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมอาชีพและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ  ในการจัดทํากิจกรรม

ตางๆ ของกลุมแมบานและผูสูงอายุในตําบล 

5.  สนับสนุนงบประมาณแกที่ทําการปกครองอําเภออมกอย  เพื่อปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พื้นที่เปาหมาย 

6.  สนับสนุนงบประมาณใหแกศูนยประสานงานองคการชุมชนระดับตําบลและระดับอําเภอ 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.  ดําเนินการและสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ  ที่เปนวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น 

2.  อุดหนุนงบประมาณในการดําเนินงานประเพณีแหไมค้ําโพธิ ์

3.  สนับสนุนงบประมาณแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 

4.  การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตําบลแมตื่น ประจําป 2554 

 การจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําป  2554  เปนการฟนฟู  อนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีที่ดีงามของไทย  ใหเปนมรดกของสังคมและสืบทอดตอไปในอนาคต 

5.  ดําเนินการจัดงานวันแสดงมุทติาจิต  รดน้ําดําหัวผูสูงอายุตําบลแมตื่น 



6.  สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการธรรมศึกษา 

แผนงานการเกษตร 

1.  สนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการสํารวจพื้นปาไมตนน้ํา 

2.  สนับสนุนกิจกรรมปลูกตนไมในพื้นที่ตําบลแมตื่น  ตามวันสําคัญตางๆ  เชนวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  เปนตน 

3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เชน  สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ

สัตว , พันธุพืช , ปุย , วัสดุเพาะชํา , อุปกรณในการขยายพันธุพืช  ฯลฯ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนการคลัง 
 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง  งบประมาณรายรับยังไมเพียงพอ

ตอการบริหารกิจการภายในเขตตําบล เมื่อเทียบกับปริมาณงาน, สภาพพื้นที่ รวมทั้งปญหาและความตองการของ

ประชาชน ทีอ่งคการบรหิารสวนตําบลจะตองรับผิดชอบในการพัฒนา แตอยางไรก็ตาม จากรายรับที่รัฐบาลไดจัดสรรให 

และรายรับที่องคการบริหารสวนตําบลเปนผูจัดเก็บเองรวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และจากการถายโอนงานบริการ / 

กิจกรรมสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น ไดพยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาดานตาง ๆ อยาง

ครอบคลุม และพยายามใหทั่วถึงตามสภาพพื้นที่ ให เปนไปตามความตองการของชุมชนและเปนไปตามแผนยุทธศาสตร, 

แผนพัฒนาสามป และแผนพัฒนาประจําปใหมากที่สุด ทั้งนี้ คํานึงถึงปญหาความเดือดรอน และความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ผานกระบวนการประชาคมหมูบานและตําบล ในสวนของรายรับที่องคการบริหารสวนตําบลเปน

ผูดําเนินการจัดเก็บเองไดน้ัน ไดดําเนินการประชาสัมพันธทําความเขาใจ เพื่อใหประชาชนผูมีหนาที่ตองเสียภาษีไดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญของการชําระภาษีตลอดจนประสานความรวมมือ รวมใจจากประชาชนในการเสียภาษีและคาธรรมเนียม

ตางๆ 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) รายไดที่องคการบรหิารสวนตําบลจัดเกบ็ 

    1.1 หมวดภาษ ี 79,050.41 70,245.41 64,796.26 

    1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 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) ภาษีและคาธรรมเนียมที่รฐับาลจัดเก็บและ  

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 

     หมวดคาจางชั่วคราว - - - 

     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) รายจายจากเงนิอุดหนนุ    

     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 องคการบริหารสวนตําบลแมตื่นไดจัดทําแผนงานการบริหาร

จัดการงบประมาณเพื่อวางแผนการใชจายงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชน คุมคาและถูกตองตาม

ระเบียบของทางราชการ แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น จะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบ

กับภารกิจตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการ แตองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นก็สามารถดําเนินการตามแผนงานที่ได

ตั้งงบประมาณไว ครอบคลุมภารกิจที่ใหบริการสาธารณะ และคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการ

บริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา เปนปจจัยหลักที่สามารถใชวัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานได ซึ่ง

ปรากฏวางานหรือโครงการตางๆ  ที่ไดมีการจัดซื้อ-จัดจาง เมื่อเทียบกับราคากลางที่กําหนดแลว ในภาพรวม



แสดงถึงการประหยัดงบประมาณรายจายและยังสามารถนําเงินที่เหลือจากโครงการตาง ๆ มาขยายผลในการ

พัฒนาอื่นๆ ตอไป         

 

 

ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได  ตารางแสดงสัดสวนของจํานวนทรัพยสิน ( จํานวนแปลง, จํานวนหลัง, จํานวนปาย) 

ที่จัดเก็บไดจรงิ 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 

คาธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย - - - - 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     

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 18,477,600.00 29,015,344.36 + 10,537,744.36 

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

 การจัดเก็บรายได ภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่นที่จัดเก็บ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดประมาณการรายไดทั้งสิ้น  32,811,320  บาท  ซึ่งปรากฏวา ใน

สิ้ นป งบประมาณ พ .ศ .2556 องคการบริหารสวนตํ าบลแมตื่ นจัด เก็ บรายได รวมทั้ งสิ้ น 

44,046,984.43  บาท ซึ่งจัดเก็บไดสูงกวาประมาณการที่ตั้งไว คิดเปนรอยละ  34.24 ( สูงกวา

ประมาณการ  11,235,664.43  บาท ) 

 ซึ่งเปนผลอันเกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพและกระบวนการบริหารจัดการ โดยภาพรวม

ขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น   นอกจากนี้ยังไดเพิ่มประสิทธิภาพในแตละสวนราชการที่

รับผิดชอบ เรงรัดการจัดเก็บภาษีสรางความเขาใจใหประชาชน ตลอดจนถึงการประชาสัมพันธให

ประชาชนเขาใจในบทบาทและหนาที่ของตนในการชําระภาษีตามกําหนด เพื่อนําเงินไปพัฒนาทองถิ่น

ของตนเองตอไป ซึ่งไดรับการตอบรับในการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ เปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนโยธา 
ขอมูลการกอสรางประจําปงบประมาณ  2556  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

1. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1      148, 0 0 0  

บาท 

2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหม  หมูที่  2    151, 0 0 0  

บาท 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมตื่นนอย  หมูที่  3   1951000  

บาท 

4. โครงการกอสรางถังกักเก็บน้ําประจําหมูบานบานสันตนปน หมูที่ 4   150, 0 0 0  

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 

 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในปท่ีผานมา 

 แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแมตื่น  ในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชวีิตและความเปนอยูของราษฎรในเขตตําบลแมตื่นใหดียิ่งขึ้น  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  แกไขปญหาสิ่งแวดลอม  พัฒนาเศรษฐกิจใหดีขึ้น  ให

ประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  

รวมทั้งพัฒนาบริหารงานและพัฒนาบุคลากร  เพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมตื่นในปที่ผานมา โดยสวนใหญได

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ดานโครงสรางพื้นฐาน  การคมนาคมของ

ประชาชนเดินทางไป - มา  สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไดรับการอนุรักษฟนฟู  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรบัการสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนแหลงทองเที่ยว  

เศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโนมดีขึ้น  ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยพิจารณา

จากสถิติขอมูลทางอาชญากรรม  รวมทั้งสถิติขอมูลจากงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และจัดใหมี

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ( อพปร. )  ทั้งนีไ้ดพัฒนาเครื่องมอื  เครื่องใชใหทันสมัย  และใหบุคลากรได

เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถ  เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 

 ปญหาอุปสรรคที่พบจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมานั้น  สวนใหญมาจาก

งบประมาณที่มีอยูคอนขางจํากัด  จํานวนบุคลากรไมเพียงพอและไมสอดคลองกับภารกิจหลักขององคการ

บริหารสวนตําบลแมตื่น  รวมถึง  ภารกิจตางๆที่ไดรับการถายโอน  ในขณะเดียวกันประชาชนในทองถิ่นยังขาด

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง  และอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล   รวมถึงการเขา

มามีสวนรวมในการการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลและชุมชนของประชาชนยังมีนอย  ดังนั้น  จึง

ทําใหการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมาจึงมีขอจํากัดดังกลาวขางตน 

 แตอยางไรก็ตาม  สําหรับการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.2556  คณะผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลแมตื่น  มีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาตําบลแมตื่น  ใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  โดยใช

งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  และเครื่องมือ  เครื่องใช  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลที่มีอยูอยาง

ประหยัด  คุมคา  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อพัฒนาตําบลแมตื่น  ใหเจริญกาวหนาและมุงสูการ

พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

 

 

 



 


