
 บทที่ 1 
บทนํา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พ.ศ. 2548  ได�ให�ความหมายของคําว�า แผนพัฒนา ไว�ว�า  
“แผนพัฒนา” หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร�พัฒนา และแผนพัฒนาสามป2 

“แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน� พันธกิจและจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอําเภอ 

“แผนพัฒนาสามป2” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาอันมีลักษณะเป;นการ
กําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับป2งบประมาณแต�ละป2ซึ่งมีความต�อเนื่องและเป;นแผนก�าวหน�าครอบคลุมระยะเวลาสามป2โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป;นประจําทุกป2 

ซึ่งการจัดทําแผนสามป2จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป2อย�างใกล�ชิดโดยเฉพาะอย�างยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุ�งเน�นผลงาน 
 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป;นแผนฯที่มีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับแผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบล 3 ป2 และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป2 

กล�าวคือ  เป;นยุทธศาสตร�ไปดําเนินการจัดทําเป;นแผนงาน/โครงการที่กําหนด มาพิจารณาดําเนินการโดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะ
นําไปบรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป2และสามารถนําไปปฏิบัติได�ทันทีเมื่อได�รับงบประมาณของป2นั้น 
 

แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม เป;นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม ที่กําหนดยุทธศาสตร�
และแนวทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน�  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาตําบล  ซึ่งแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาฯ จะมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับแผนพัฒนาสามป2ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลแม�ยมด�วย 

 
การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม จึงเป;นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม โดย

กําหนดสภาพการณ�ที่ต�องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป;นระบบทั้งนี้จะต�องสอดคล�องกับศักยภาพของ
ท�องถิ่นและปDญหา/ความต�องการของประชาชนในท�องถิ่นด�วย 
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ทั้งนี้การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  มีความสําคัญต�อองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  เป;นอย�างยิ่งเนื่องจากแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเป;นแผนพัฒนาที่
มุ�งไปสู�สภาพการณ�ที่ต�องการให�เกิดขึ้นในอนาคตเป;นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม ให�มุ�งไปสู�สภาพการณ�อันพึงประสงค�ได�อย�าง  
เท�าทันการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู�อย�างจํากัดได�อย�างมีประสิทธิภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  จึงเป;นการกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ที่ต�องกําหนดถึงสภาพการณ�ที่ต�องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะกําหนดให�บรรลุถึงสภาพการณ�นั้น 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ดีจะต�องตั้งอยู�บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห�ข�อมูลอย�างรอบด�านและเป;นระบบทั้งนี้เพื่อให�แผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นสามารถนําไปสู�การแก�ไขปDญหาและสนองตอบความต�องของประชาชนให�ท�องถิ่นได�อย�างแท�จริง 

อย�างรอบด	าน หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะต�องอยู�บนพื้นฐานของการคํานึงถึงสภาพการณ�ที่ต�องการจะ
บรรลุและการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ทั้งมิติด�านการพัฒนาทางด�านเศรษฐกิจสังคม  สิ่งแวดล�อมองค�กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น
ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ทั้งพื้นที่ใกล�เคียงขยายไปสู�พื้นที่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  ระดับทวีปจนกระทั้งในระดับโลกด�วย 

สาเหตุที่ต�องมองอย�างรอบด�านก็เพราะว�าในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณ�ที่เกิดขึ้นทั้งในด�านเศรษฐกิจสิ่งแวดล�อมสังคมและองค�กรทั้งในระดับภูมิภาค
ระดับประเทศระดับทวีปและในระดับโลกล�วนส�งผลกระทบต�อเขตขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นไม�ทางตรงก็ทางอ�อมจึงกล�าวได�ว�าปรากฏการณ�ทั้ง 4 ด�านที่เกิดขึ้นกับเขตพื้นที่ 
4 ระดับนี้ล�วนถือเป;นสภาพแวดล�อมที่ควรต�องคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาทั้งสิ้น 

ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจึงไม�ควรมองรอบด�านแต�เพียงเขตพื้นที่การปกครองตนเองเท�านั้นแต�ต�องมองให�กว�างออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่
อื่นด�วยทั้งนี้เพื่อให�การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ�หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล�านั้นอย�าง
รู�เท�าทัน จนทําให�สามารถให�ประโยชน�จากสถานการณ�ได�อย�างเต็มที่หรือหนทางในการปIองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได� (Proactive) 

อย�างเปนระบบ  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นจะต�องดําเนินอย�างเป;นขั้นตอนซึ่งประกอบด�วย 8 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การรวบรวมข�อมูลและเป;นปDญหาสําคัญ 
2. การวิเคราะห�ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท�องถิ่นในปDจจุบันและกําหนดประเด็นในการพัฒนา 
3. การกําหนดวิสัยทัศน�และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถิ่น 
4. การกําหนดจุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. การกําหนดวัตถุประสงค�การพัฒนาท�องถิ่น 
6. การกําหนดยุทธศาสตร�และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท�องถิ่น 
7. การกําหนดเปIาหมายการพัฒนาท�องถิ่น 
8. การอนุมัติและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
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1.2 วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1. เพื่อเป;นการเตรียมโครงการต�างๆ ให�อยู�ในลักษณะที่พร�อมบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําป2 และนําไปปฏิบัติได�ทันทีเมื่อได�รับงบประมาณ 
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ�และเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา, แผนพัฒนา 3  ป2และการจัดทํางบประมาณประจําป2 
3.   เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบล ว�าเป;นอย�างไรโดยจะต�องสอดคล�องและสามารถตอบสนองต�อวัตถุประสงค�ของ       

การพัฒนา 
1.3 ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร�เป;นขั้นตอนในการจัดทําโครงการการจัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะกรรมการให�เป;นปDจจุบันจัดประชุมเพื่อชี้แจงการ
ดําเนินการเพื่อให�เกิดความเข�าใจที่สอดคล�องร�วมกัน 

ขั้นตอนที่  2  ประชาคมหมู�บ�านและตําบล การเก็บรวบรวมข�อมูลสํารวจและเก็บรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงานทั้งภายในและภายนอกมาปรับให�เข�าตามระบบเพื่อ
เตรียมการวิเคราะห� 

ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห�ข�อมูลนําข�อมูลที่ได�มาทําการวิเคราะห�โดยการคัดแยกตามสาขาการพัฒนาการจัดลําดับปDญหาความต�องการ 
ขั้นตอนที่ 4  กําหนดวัตถุประสงค�ของการพัฒนาโดยนําวัตถุประสงค�และเปIาหมายของการพัฒนาและประเด็นหลักในการพัฒนามาพิจารณาวัตถุประสงค�และเปIาหมาย

ร�วมกัน 
ขั้นตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการประจําป2 เพื่อดําเนินการวิเคราะห� ตัดทอนเพิ่มเติม และจัดเรียงลําดับและนํามาปรับกับวัตถุประสงค�ของการ

พัฒนาแล�วจึงดําเนินการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ 
ขั้นตอนที่ 6  การจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาท�องถิ่น โดยการสรุปรวบรวมโครงการทั้งหมดและรายละเอียดส�วนประกอบอื่นมาผนวกรวมกันเป;นรูปเล�มเพื่อให�

คณะกรรมการพิจารณาให�ความเห็นชอบ 
ขั้นตอนที่ 7  การอนุมัติและประกาศใช�แผน  คณะกรรมการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเสนอร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ที่ผ�านการพิจารณาให�ผู�บริหาร

องค�การบริหารส�วนตําบลอนุมัติ และประกาศใช�รวมทั้งแจ�งสภาท�องถิ่นและหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง และประกาศให�ประชาชนในท�องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห�าวันนับแต�วันที่
ประกาศใช�และปWดประกาศโดยเปWดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

1.4 ประโยชน�ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1. เป;นเครื่องมืออย�างหนึ่งที่จะช�วยให�องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม สามารถดําเนินการพัฒนาได�บรรลุวัตถุประสงค�เปIาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถตอบสนองต�อปDญหาความต�องการของประชาชนในท�องถิ่นได�อย�างแท�จริง 
3. เป;นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา แผนพัฒนาสามป2และการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป2ของท�องถิ่น   

 
*************************** 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข0อมูลพื้นฐานที่สําคัญขององค�กรปกครองส6วนท0องถิ่น 

 

2.1  ประวัติความเป7นมา 
               ตําบลแม�ยมได�ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2532 โดยตําบลแม�ยมได�แบ�งแยกมาจากตําบลวังธงและ  
ตําบลท�าข�าม  ตําบล ๆ ละ 2 หมู�บ�าน คือ หมู�ที่ 1 บ�านนันทาราม และ หมู�ที่ 4 บ�านท�าบัวลอย แยกมาจากตําบลท�าข�าม  ส�วนหมู�ที่ 2 บ�านต�นค�า และ หมู�ที่ 3 บ�านหนองกลาง
แยกมาจากตําบลวังธง  เหตุผลเนื่องจากลักษณะภูมิศาสตร�ซึ่งหมู�บ�านของตําบลแม�ยม  อยู�ทางทิศตะวันออกของลําน้ําแม�ยม  ส�วนตําบลท�าข�ามและวังธงอยู�ทางทิศตะวันตกของ     
ลําน้ําแม�ยมโดยการแบ�งแยกหมู�บ�านนี้มีผลตั้งแต�วันที่ 25 ตุลาคม 2532 และต�อมาตําบลแม�ยมได�ยกฐานะประกาศจัดตั้งเป;นองค�การบริหารส�วนตําบล  เมื่อป2 พ.ศ.2542    
ซึ่งมีผลบังคับใช�ตั้งแต�วันที่ 14 ธันวาคม 2542 เป;นต�นมา 
      สภาพทั่วไป 
                   1. ที่ตั้ง  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม ตั้งอยู�ทางทิศเหนือของที่ว�าการอําเภอเมืองแพร� โดยมีระยะทางห�างจากที่ว�าการอําเภอเมืองแพร�ประมาณ            
10 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต�อดังนี้ 

- ทิศเหนือ  ติดต�อเขตเทศบาลตําบลวังหงส� ,เทศบาลตําบลแม�หล�าย   
- ทิศใต�    ติดต�อเขตเทศบาลตําบลทุ�งโฮ�ง และเขตเทศบาลตําบลทุ�งกวาว 
- ทิศตะวันออก  ติดต�อเขตเทศบาลตําบลทุ�งโฮ�ง และเขตเทศบาลตําบลแม�หล�าย 
- ทิศตะวันตก   ติดต�อเขตองค�การบริหารส�วนตําบลวังธง 
        2. เนื้อที่  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีเนื้อที่ประมาณ 12.78 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  7,990 ไร� 

   3. หน6วยการปกครองและจํานวนประชากร 
         องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม แบ�งการปกครองออกเป;น 4 หมู�บ�าน คือ 
 

หมู�ที่ ชื่อหมู�บ�าน พื้นที่ของแต�ละ
หมู�บ�าน 

จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร 
(ชาย) 

จํานวนประชากร 
( หญิง ) 

จํานวนประชากรรวม 

1 
2 
3 
4 

บ�านนันทาราม 
บ�านต�นค�า 
บ�านหนองกลาง 
บ�านท�าบัวลอย 

1,450 ไร� 
2,510 ไร� 
1,900 ไร� 
2,130 ไร� 

212 
145 
84 

233 

330 
178 
104 
352 

335 
206 
106 
391 

665 
384 
210 
743 

 รวม           4  หมู�บ�าน 7,990 ไร� 674 964 1,038 2,002 
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        4. สภาพทางภูมิศาสตร� 
 

  ภูมิประเทศ  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีภูมิประเทศเป;นที่ราบลุ�มริมแม�น้ํายม  มีน้ําทั่วถึงเป;นบางแห�ง  มีชุมชนหนาแน�นเป;นแห�งๆ  ภูมิประเทศ
ประกอบด�วยพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ 4,798 ไร�  โดยแบ�งเป;นพื้นที่ทํานา 2,375 ไร�  พื้นที่ทําสวน 2,423 ไร�  และเป;นพื้นที่สําหรับปลูกสร�างเป;นที่อยู�อาศัยและเป;นที่
สาธารณะ 3,192 ไร� โดยมีหนองน้ําตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากกระแสน้ํายมเปลี่ยนทิศทาง  จํานวน 4 แห�ง 

 
   ด0านโครงสร0างพื้นฐาน  

  1. การคมนาคม/ขนส6ง  การเดินทางเข0าพื้นที่องค�การบริหารส6วนตําบลแม6ยม  จากอําเภอเมืองมีเส0นทางคมนาคมจํานวน 2 เส0นทางคือ 
1.1  เดินทางจากตัวเมืองโดยใช�เส�นทางสายสวรรค�นิเวศน� – บ�านท�าข�าม โดยมีระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 
1.2  เดินทางจากตัวเมืองโดยใช�เส�นทางสายแพร� – น�าน แล�วแยกเข�าถนนสายโจ�โก�แม�หล�าย – วังหงส� มีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร    
    เส0นทางคมนาคมในตําบล 

- มีถนนสายหลักผ�านในตําบล จํานวน 3 สาย ได�แก� ถนนสายทุ�งโฮ�ง – หนองกลาง ซึ่งเป;นถนนลาดยาง มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร , ถนนสาย สวรรค�นิเวศน� 
– ท�าข�าม ซึ่งเป;นถนนลาดยาง มีระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร , ถนนสาย โจโก�แม�หล�าย – วังหงส� ซึ่งเป;นถนนลาดยาง มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร  

- มีถนนสายหลักผ�านในหมู�บ�าน จํานวน 5 สาย โดยเป;นถนนลาดยาง 2 สาย ถนนคอนกรีต 3 สาย 
- มีถนนตามตรอก  ซอย  ซึ่งเป;นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง จํานวน 30 สาย 

        2.  การประปา 
มีการให�บริการทางสาธารณูปโภคด�านการประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคแก�ประชาชนโดยมีระบบประปาหมู�บ�านครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 

   3.  การไฟฟ<า 
การบริการสาธารณูปโภคด�านการไฟฟIาในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  อยู�ในความรับผิดชอบของการไฟฟIาส�วนภูมิภาค จังหวัดแพร�  โดยรับซื้อกระแสไฟฟIา
จากการไฟฟIาฝ`ายผลิตแห�งประเทศไทยซึ่งส�งกระแสไฟฟIามาจากเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ�และโรงจักรไฟฟIาแม�เมาะ จังหวัดลําปาง โดยมี
กระแสไฟฟIาเข�าถึงทุกหมู�บ�านแต�ยังขาดการขยายเขตไฟฟIาเชื่อมระหว�างบ�านต�นค�าหมู�ที่ 2 กับ บ�านท�าบัวลอยหมู�ที่ 4 ซึ่งใช�เส�นทางถนนสายสวรรค�นิเวศ –  ท�าข�าม
เป;นตัวเชื่อมระหว�างหมู�บ�านและปDจจุบันประชาชนได�ปลูกสร�างที่อยู�อาศัยขยายออกมาแต�ยังขาดการขยายเขตไฟฟIาดังกล�าว 
 
 
 
 

  



  6

4. การสื่อสารและโทรคมนาคม 
                    การโทรศัพท�   
    ในพื้นที่องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม ยังไม�มีการให�บริการโทรศัพท�ในพื้นที่ แต�ได�มีการติดตั้งระบบโทรศัพท�โดยใช�เสาสัญญาณเพื่อการให�บริการ
โทรศัพท�สําหรับสถานที่ราชการและให�บริการโทรศัพท�สาธารณะในหมู�บ�านโดยแต�ละหมู�บ�านมีโทรศัพท�สาธารณะ  ดังนี้  
    (1)  หมู�ที่ 1  มีตู�โทรศัพท�สาธารณะ   จํานวน  ๑ แห�ง 
    (2)  หมู�ที่ 4 มีตู�โทรศัพท�สาธารณะ    จํานวน  1 แห�ง 
       5.  การไปรษณีย�โทรเลข   
    มีหน�วยไปรษณีย�รับส�งเอกสารซึ่งเอกชนเป;นผู�รับจ�างจากไปรษณีย�แพร�  จํานวน  1  แห�ง        
       6. ศาลาที่อ6านหนังสือพิมพ� และศาลาเอนกประสงค�ของหมู6บ0าน 

  มีศาลาที่อ�านหนังสือพิมพ�และศาลาอเนกประสงค�ครบทุกหมู�บ�าน    
       7. สภาพการจราจร 
                               ในองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยมมีสภาพคล�องตัวแต�ถนนในหมู�บ�านค�อนข�างแคบ  ไม�สามารถขยายพื้นที่ด�านกว�างของถนนออกไปได�มากนัก  เพราะ
ประชาชนไม�ค�อยให�ความร�วมมือจึงทําให�เกิดปDญหารถสวนทางกันลําบากและเส�นทางคมนาคมส�วนใหญ�ชํารุด สึกหรอเนื่องจากสภาการใช�งานและการก�อสร�างเป;นเวลานาน  
ส�วนเส�นทางการขนส�งพืชผลทางการเกษตรนั้นปDจจุบันมีเส�นทางเข�าสู�พื้นที่ทางการเกษตรจํานวนน�อยมากและเป;นถนนดิน หรือ ลูกรัง 
 

    ลักษณะการใช0ที่ดิน 
ลักษณะการใช�ที่ดินในองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม 
 แบ�งได�เป;น 3 กลุ�ม  ดังนี้ 

          1.    การใช0ที่ดินเพื่อการปลูกที่อยู6อาศัย โดยปลูกในชุมชนและตามเส�นทางคมนาคมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  3,190 ไร� หรือร�อยละ40 ของพื้นที่  
            2.   การใช0ที่ดินเพื่อการปลูกข0าว  และปลูกพืชล0มลุก  หลังฤดูเก็บเกี่ยวข�าวโดยปลูกในกลุ�มดินนา  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4,300  ไร�  หรือประมาณร�อย
ละ  54ของพื้นที่ ส�วนมากอยู�ในบริเวณรอบ ๆ หมู�บ�านซึ่งเป;นพื้นที่ราบลุ�มแม�น้ํายมและอยู�ในเขตชลประทาน 
            3.    การใช0ที่ดินเพื่อการปลูกพืชสวน  โดยปลูกพืชในกลุ�มดินปนทราย  ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 ไร�  หรือประมาณร�อยละ 6 ของพื้นที่ มีพื้นที่อย�าง   
เบาบางบริเวณข�างลําน้ําแม�ยมและบริเวณติดถนนสายเชื่อมระหว�างตําบล 

   ด0านเศรษฐกิจ 
           1.    ผลิตภัณฑ�มวลรวมของตําบลแม6ยม              
        สถานภาพทางเศรษฐกิจของตําบลแม�ยม  ในป2  2556  พบว�าประชากรมีรายได�เฉลี่ยต�อหัวไม�ต่ํากว�า  65,211  บาท/ต�อป2  และมีรายจ�ายเฉลี่ยต�อหัว 
จํานวน 32,704  บาท/ป2 
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            2. การเงินและการธนาคาร 
          ปริมาณเงินฝาก ป2 2556  มีปริมาณเงินฝาก 14,692,631.14  บาท  
            3. พืชเศรษฐกิจ 
                                 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของตําบลแม6ยม  ที่มีการเพาะปลูกมากกว6า 3 ชนิด ได0แก6 
              ข0าวนาปA  จากสถิติการผลิต ป2 2555/56     พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มคงตัว    โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ   4,300 ไร�  
          ข0าวโพด  จากสถิติการผลิต ป2 2555/56     พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มคงตัว     โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ   1,000 ไร� 
          ถั่วเหลือง จากสถิติการผลิต ป2 2555/56     พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มลดลง     โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ   1,000 ไร� 
          ลําไย  จากสถิติการผลิต ป2  2555/56        พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มคงตัว     โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ       500 ไร� 
          ใบยาสูบ  จากสถิติการผลิต ป2 2555/56     พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มคงตัว     โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ   1,500 ไร� 
          แตงไทย  จากสถิติการผลิตป2 2555/56      พบว�าปริมาณการผลิตมีแนวโน�มคงตัว      โดยมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ   1,000 ไร� 
 

           4. ปศุสัตว�  สัตว�ปAก 
          กระบือ  จากสถิติการเลี้ยงกระบือ ป2 2555/56      พบว�าการเลี้ยงมีแนวโน�มคงตัว    คือ  มีประมาณ   95  ตัว 
          โค  จากสถิติการเลี้ยงโค ป2 2555/56      พบว�าการเลี้ยงมีแนวโน�มเพิ่มขึ้น  คือ  มีประมาณ     505 ตัว 
          สุกร  จากสถิติการเลี้ยงสุกร ป2 2555/56      พบว�ามีการเลี้ยงลดลง  คือ  มีประมาณ    100  ตัว 
          ไก6  จากสถิติการเลี้ยงไก� ป2 2555/56      พบว�ามีการเลี้ยงลดลง     คือ  มีประมาณ   2,000 ตัว 
          เป7ด  จากสถิติการเลี้ยงเป;ด ป2 2555/56      พบว�ามีการเลี้ยงลดลง คือ  มีประมาณ  100  ตัว  
                  5. การประมง 
  มีครัวเรือนที่ทําการประมงประมาณ 20 ครัวเรือน  โดยทําการเลี้ยงปลาในบ�อ  20  บ�อ  และหนองน้ําสําหรับการทําประมงหมู�บ�านจํานวน 4 หนองน้ํา คือ  
    1.  หนองบัวลอย      มีพื้นที่ประมาณ  178 ไร�   
    2.   หนองเสี้ยว       มีพื้นที่ประมาณ    33 ไร� 
    3.   หนองหล�ม       มีพื้นที่ประมาณ   128 ไร� 
    4.   หนองช�างหูก    มีพื้นที่ประมาณ     32 ไร� 
    6. การอุตสาหกรรม 
             มีท�าดูด หิน ทรายตามลําน้ําแม�ยม  จํานวน  4  ท�า 
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   7.  แหล6งเงินทุนในท0องถิ่น 
             การรวมกลุ�มและแหล�งเงินทุนในท�องถิ่น 
    1.  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยมได�จัดตั้งการรวมกลุ�มประกอบอาชีพเพื่อยกฐานเศรษฐกิจของประชาชนให�มีความเป;นอยู�ที่ดีขึ้น  โดยส�งเสริมให�มี
การจัดตั้งกลุ�มอาชีพต�าง ๆ ในตําบลและสนับสนุนเงินทุนกู�ยืมแก�กลุ�ม รวมทั้งสิ้น  10  กลุ�ม  รวมเงินทุนทั้งสิ้น 502,000 บาท (เป;นเงินเศรษฐกิจชุมชนที่รัฐสนับสนุน 
400,000 บาท และอบต.สนับสนุนอีก 102,000 บาท  

2. จัดตั้งกลุ�มออมทรัพย�  4 กลุ�ม มีเงินทุนประมาณ  300,000 บาท 
3. จัดตั้งกลุ�มกองทุนหมู�บ�าน (หมู�บ�านละ 1 ล�านบาท ) มีเงินทุนประมาณ 6,000,000 บาท  

         8. การท6องเที่ยว 
   องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีสถานที่ท�องเที่ยวสําคัญ  ดังนี้ 

    8.1   แหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติ 
          มีเกาะแก�งหินทรายตามลุ�มลําน้ําแม�ยมในฤดูแล�งและหนองน้ําตามธรรมชาติในพื้นที่ซึ่งสามารถเป;นแหล�งท�องเที่ยวเพื่อพักผ�อนหย�อนใจได� 

      8.2   ปDญหาเกี่ยวกับการท�องเที่ยว 
             ยังไม�มีการปรับปรุงภูมิทัศน�หนองน้ําให�สวยงาม   

  ด0านสังคม 
     1. การศาสนา 
          ในป2 2556 องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม มีผู�นับถือศาสนาพุทธ  คิดเป;น 100 %  ของจํานวนประชากร และมีวัดในพื้นที่ มีวัดจํานวน  2 แห�ง  

        2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญ 
  2.1 งานประเพณีไหว�พระธาตุช�อแฮแห�ตุงหลวง  จัดงานบริเวณวัดพระธาตุช�อแฮ  ระหว�างวันขึ้น 11 ค่ํา – 15 ค่ํา  เดือน 4  (เดือน 6 เหนือ ราวปลายเดือน
มีนาคมของทุกป2) 
  2.2 งานเทศกาลแห�เทียนพรรษา  จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 (เดือน 10 เหนือ) ของป2ในในแต�ละหมู�บ�าน 
  2.3 งานเทศกาลลอยกระทง  จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 ของทุกป2 ณ บริเวณข�างร�องเบิก หมู�ที่ 4 ตําบลแม�ยม 
  2.4 ประเพณีรดน้ําดําหัว  กําหนดให�มีขึ้นกลางเดือน 7 เหนือ เดือน 5 ใต� นับเวลาตามระบบสุริยคติ  ตรงกับวันที่  15 เมษายน  ของทุกป2 
  2.5 ประเพณีนับถือผีปู`ย�า  ประกอบพิธีในเดือน 5 เหนือ (เดือน 3 ใต�) ขึ้น 5 ค่ํา หรือเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต�) ระหว�างขึ้น 6-12 ค่ํา 
      3.  การศึกษา 

ในป2 พ.ศ. 2556  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีสถานศึกษารวมทั้งสิ้น  1  แห�ง  มีครู/อาจารย�  4  คน และนักเรียน  30  คน  
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    4.  พัฒนาชุมชน            
 กระทรวงมหาดไทยให�ความสําคัญต�อการพัฒนาชุมชน  เพื่อส�งเสริมและยกระดับความเป;นอยู�ของประชากรให�สูงขึ้น  ทั้งทางด�านเศรษฐกิจ  สังคม  และ    

การปกครอง  โดยให�การปรึกษาและพัฒนาขบวนการเรียนรู�ของประชาชน  พัฒนาองค�กรอาสาสมัคร และผู�นําท�องถิ่น  พัฒนาระบบรูปแบบวิธีพัฒนาชุมชน  ซึ่งได�ดําเนินการใน
จังหวัดแพร�  ดังนี้ 

4.1  จัดตั้งศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ศูนย�  มีเด็กเล็กที่เข�ารับการอบรมเลี้ยงดู จํานวน 25 คน ครูผู�ดูแลเด็กจํานวน 2 คน 
4.2  จัดให�มีอาสาสมัครโดยมีผู�นําอาสาสมัครชุมชน (ผู�นํา อช.) จํานวน 4 คน และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)   16 คน 
4.3  จัดตั้งกลุ�มอาสาสมัครตํารวจบ�าน จํานวน 1 กลุ�ม   มีสมาชิกจํานวน 98 คน 

                   4.4  จัดตั้งอาสาสมัครปIองกันภัยฝ`ายพลเรือน จํานวน 1 กลุ�ม มีสมาชิก 57 คน 
    5.  การสาธารณสุข 

- มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลแม�ยม จํานวน  1  แห�ง  มีนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ จํานวน 2 คน และ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ จํานวน 1 คน 
- มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ�าน 4 หมู�บ�าน  มีสมาชิกจํานวน  60  คน   

  

    6.  ยาเสพติดและอาชญากรรม         
  ยาเสพติดในป2 พ.ศ.2556 ไม�มีผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด และไม�มีคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 
 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม    
  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม มีลักษณะภูมิอากาศจัดอยู�ในแบบฝนเมืองร�อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ�งหญ�าเขตร�อนหรือแบบสะวันนา (Tropical 
Savanna) ซึ่งเป;นร�องอากาศเขตร�อน  จึงมีอากาศร�อนตลอดป2มีฤดูฝนสลับกับฤดูแล�ง  ฤดูฝนมีฝนตกยาวนาน  5 - 6 เดือน  ฤดูแล�งมีความชื้นน�อย    พืชพรรณธรรมชาติเป;นทุ�ง
หญ�าเมืองร�อน  โดยฤดูร�อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ� – พฤษภาคม  เป;นช�วงที่ท�องฟIาโปร�ง  และอากาศร�อนอบอ�าวมาก  ส�วนในฤดูฝนเริ่มประมาณ ปลายเดือน
พฤษภาคม  – กันยายน มีฝนตกชุก  เพราะเกิดจากร�องความกดอากาศต่ําที่เลื่อนขึ้นลงตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�  ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย  และฤดูหนาวเริ่มประมาณ
ต�นเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ�  ซึ่งได�รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดมาจากประเทศจีน โดยหนาวมากในตอนกลางคืนถึงเช�ามืด    
   ฝน 
    ปริมาณน้ําฝนขององค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม ป2  2553 จํานวน 1,238.4  ลูกบาศก�เมตร ฝนตกมากที่สุดในป2 2553 วัดได� 444  มม.   
(เดือนพฤษภาคม)  ส�วนฝนตกน�อยที่สุด ในป2 2553 วัดได� 0.0 มม. (เดือนตุลาคม)  จํานวน ฝนตก  101 วัน 
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   อุณหภูมิ 
    ในช�วงป2  2556  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป2มีค�า 26.05   องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 17.10 องศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิสูงสุด 30.60 องศาเซลเซียส 
           ทรัพยากรน้ํา  
              องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  แบ�งทรัพยากรน้ําออกเป;น 2 ประเภท คือ แหล�งน้ําผิวดิน และแหล�งน้ําใต�ดิน ดังนี้ 
  - แหล6งน้ําผิวดิน หมายถึง แหล�งน้ําที่มีต�นกําเนิดจากธรรมชาติ เช�น แม�น้ํา ลําธารต�าง ๆ  รวมไปถึงแหล�งน้ําที่สร�างขึ้น  ได�แก�  อ�างเก็บน้ําหรือแหล�งน้ําที่สร�างขึ้น
เพื่อการชลประทานต�าง ๆ องค�การบริหารส�วนตําบลมีแหล�งน้ําผิวดินที่สําคัญ  ดังนี้ 

(1) แม�น้ํายม  เป;นแม�น้ําสายใหญ�และสําคัญที่สุดของจังหวัดแพร�  ต�นน้ําเกิดจากดอยขุนยวมและดอยภูลังกาในเทือกเขาผีปDนน้ํากลาง  เขตอําเภอปง 
จังหวัดพะเยา  มีความยาวทั้งสายประมาณ 550  กิโลเมตร  โดยมีความยาวที่ไหลผ�านองค�การบริหารส�วนตําบล  14  กิโลเมตร 

(2) ห�วยร�องเบิก ซึ่งเป;นแหล�งรับน้ําจากพื้นที่การเกษตร    มีความยาวประมาณ 3.5 กิโลเมตร ปริมาณน้ํากักเก็บประมาณ 6 เดือน 
(3) ห�วยร�องเอี่ยน  ซึ่งเป;นแหล�งรับน้ําจากพื้นที่การเกษตร มีความยาวประมาณ    3 กิโลเมตร ปริมาณน้ํากักเก็บประมาณ 4 เดือน  
(4) ห�วยร�องปรุ�ง  ซึ่งเป;นแหล�งรับน้ําจากพื้นที่การเกษตร  มีความยาวประมาณ  1.5 กิโลเมตร ปริมาณน้ํากักเก็บประมาณ  4  เดือน 
(5) ห�วยร�องเคาะ ซึ่งเป;นแหล�งรับน้ําจากพื้นที่การเกษตร   มีความยาวประมาณ   3 กิโลเมตร ปริมาณน้ํากักเก็บประมาณ 4 เดือน 

                               (6) ห�วยร�องฟอง ซึ่งเป;นแหล�งรับน้ําจากภูเขาทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองแพร� โดยมีความยาวที่ไหลผ�านองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม
ประมาณ 5  กิโลเมตร ปริมาณน้ํากักเก็บประมาณ 6  เดือน 
                   (7)  หนองบัวลอย   มีพื้นที่ประมาณ   178 ไร�      ปริมาณน้ํากักเก็บ   12  เดือน 
    (8)  หนองเสี้ยว      มีพื้นที่ประมาณ    33 ไร�      ปริมาณน้ํากักเก็บ   12 เดือน 
    (9)  หนองหล�ม      มีพื้นที่ประมาณ  128 ไร�      ปริมาณน้ํากักเก็บ     8 เดือน 
    (10)  หนองช�างหูก มีพื้นที่ประมาณ    32 ไร�       ปริมาณน้ํากักเก็บ   10 เดือน 
 
           -  ปFญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  จําแนก ดังนี้ 

      ปFญหาน้ําผิวดิน  คือ  แหล�งน้ําที่มีอยู�ไม�สามารถใช�ประโยชน�ได�เต็มที่  เพราะตื้นเขิน  และขาดระบบการจัดส�งน้ําที่ดี  จํานวนแหล�งน้ําไม�เพียงพอแก�การเกษตรและ 
การอุปโภคบริโภคในฤดูแล�ง  แต�ในฤดูน้ําหลากมีปDญหาน้ําท�วมเพราะการระบายน้ําไม�สะดวก 

     ปFญหาน้ําใต0ดิน  คือ  การใช�น้ําใต�ดินในปริมาณมาก  ทําให�เกิดแผ�นดินทรุด น้ําหน�าดินแห�ง   คุณภาพน้ําใต�ดินเสื่อม  ไม�สามารถใช�อุปโภคและบริโภคได�  และการ 
แพร�ซึมของสารพิษจากยาฆ�าแมลงละลายปนเปklอนอยู�ในน้ําใต�ดินเกินมาตรฐานที่จะนํามาใช�อุปโภคและบริโภค 
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   ทรัพยากรธรณี   
  ทรัพยากรธรณีของตําบลแม�ยม  จําแนกเป;น  ทรัพยากรดิน และทรัพยากรแร�ธาตุ  ในส�วนของทรัพยากรดินนั้น  เป;นดินประเภทดินเหนียวที่เหมาะแก�การปลูกข�าว  
และพืชสวนล�มลุก 
  ปDญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดิน  คือมีพื้นที่ดินที่เหมาะแก�การเกษตรอย�างจํากัด  ทําให�ต�องปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทุกฤดูกาลทําให�ความอุดมสมบูรณ�ของดินค�อนข�าง
ต่ําและเกิดการตกค�างของสารพิษบนหน�าดิน 
   แร6ธาตุขององค�การบริหารส6วนตําบล 
   ในพื้นที่ขององค�การบริหารส�วนตําบลได�มีการขออนุญาตทําสัมปทานดูด หิน ทรายบริเวณริมตลิ่งแม�น้ํายมโดยปDจจุบันมีสัมปทานทั้งสิ้น  4  ราย รายละประมาณ 2 ไร�  
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 2.2  ข0อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท0องถิ่น 
        โครงสร0างขององค�การบริหารส6วนตําบล 
  องค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  ประกอบด�วยฝ`ายสภาโดยมีสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลจํานวน 8 คน และฝ`ายบริหาร โดยมีคณะผู�บริหารจํานวน  
4 คน ประกอบด�วย นายกองค�การบริหารส�วนตําบล และรองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 2 คน   และเลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 1 คน  

  โครงสร0างส6วนราชการภายในขององค�การบริหารส6วนตําบล มีดังนี้  
 1.  สํานักงานปลัดองค�การบริหารส�วนตําบลแม�ยม  มีพนักงานและลูกจ�าง ผู�ปฏิบัติงาน จํานวน ๘ คน แยกเป;น พนักงานตําแหน�งปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล จํานวน 
1 คน ตําแหน�งหัวหน�าสํานักงานปลัด อบต. จํานวน 1 คน บุคลากร  จํานวน  1  คน  นักพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  คน  เจ�าหน�าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คน  ครู
จํานวน  1  คน  และพนักงานจ�างตามภารกิจตําแหน�งผู�ช�วยครู  จํานวน  1 คน เจ�าหน�าที่วิเคราะห�นโยบายและแผน จํานวน ๑ คน แบ�งโครงสร�างและการปฏิบัติงาน  ออกเป;น
ภารกิจงานประจํา  ๘ งาน    
       (๑)  งานบริหารงานทั่วไป   
                (๒)  งานนโยบายและแผน   
                (๓)  งานกฎหมายและคดี  
                (๔)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห$  
                (๕)  งานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
                (๖)  งานส,งเสรมิการเกษตร   
                (๗)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล2อม   
                (๘)  งานป4องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
          2.  กองคลังมีพนักงานและลูกจ�างผู�ปฏิบัติงาน จํานวน 6  คน แยกเป;น พนักงานตําแหน�งผู�อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 คน  ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  
จํานวน  1  คน  ตําแหน�ง  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  คน  ตําแหน�ง  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�  จํานวน  1  คน และพนักงานจ�างตามภารกิจตําแหน�งผู�ช�วย
เจ�าหน�าที่พัสดุ จํานวน 1 คน นักวิชาการพัสดุ จํานวน ๑ คน แบ�งโครงสร�างและการปฏิบัติงานออกเป;น  ๔  งาน  คือ   
                (๑)  งานการเงิน 
                (๒)  งานบัญชี   
                (๓)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได�   
                (๔)  งานทะเบียนทรัพย�สินและพัสดุ  
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          3. กองช�าง  มีพนักงานผู�ปฏิบัติหน�าที่ จํานวน ๓ คน ประกอบด�วย พนักงานตําแหน�งผู�อํานวยการกองช�าง จํานวน 1 คน   ตําแหน�งนายช�างโยธา  จํานวน  1  คนและ
พนักงานจ�างตามภารกิจตําแหน�งผู�ช�วยช�างโยธา จํานวน 1 คน แบ�งโครงสร�างและการปฏิบัติงาน  ออกเป;นภารกิจงานประจํา  ๓  งาน  คือ   
                (๑)  งานก�อสร�าง  
                (๒)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
                (๓)  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง 
 
งบประมาณเงินรายได0และรายจ6ายในระยะเวลา 2 ปA ที่ผ6านมา 

1.  ปAงบประมาณปA 2555 
           (1)  รายรับในป2งบประมาณ 2555 มีรายรับทั้งสิ้น      บาท แยกเป;น 
                     -  เงินรายได�                           จํานวน    7,517,910.31    บาท                  
                     -  เงินอุดหนุนทั่วไป               จํานวน    2,863,890    บาท 
                     -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          จํานวน    2,884,955.38    บาท 

                    (2) รายจ�ายในป2งบประมาณ 2555 (ไม�รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวนทั้งสิ้น    9,449,840.60   บาท                                           
                       -  รายจ�ายด�านบุคลากร จําแนกตามรายการประโยชน�ตอบแทนอื่นตามมาตรา 35 รวมกับเงินโบนัส      จํานวนทั้งสิ้น   2,881,351.85    บาท                                     

                               -  รายจ�ายประจําอื่น(ยกเว�นด�านบุคลากร)      จํานวน   4,713,288.77   บาท                                           
                                   -  รายจ�ายเพื่อการพัฒนาด�านครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง     จํานวน   1,855,200  บาท 
                               -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ              จํานวน    2,884,955.38  บาท 

2.  ปAงบประมาณปA 2556 
           (1)  รายรับในป2งบประมาณ 2556 มีรายรับทั้งสิ้น      บาท แยกเป;น 
                     -  เงินรายได�                           จํานวน  12,909,840.36   บาท                  
                     -  เงินอุดหนุนทั่วไป               จํานวน  3,200,404  บาท 
                     -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ          จํานวน   2,598,807  บาท 

                    (2) รายจ�ายในป2งบประมาณ 2556 (ไม�รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวนทั้งสิ้น  13,325,769.57  บาท                                           
                       -  รายจ�ายด�านบุคลากร จําแนกตามรายการประโยชน�ตอบแทนอื่นตามมาตรา 35 รวมกับเงินโบนัส      จํานวนทั้งสิ้น 3,212,669  บาท                                     

                               -  รายจ�ายประจําอื่น(ยกเว�นด�านบุคลากร)     จํานวน  4,381,961.57  บาท                                           
                                    -  รายจ�ายเพื่อการพัฒนาด�านครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง   จํานวน  5,731,139  บาท 

                     -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ             จํานวน   2,598,807  บาท 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning)  ขององค�การบริหารส6วนตําบลแม6ยม 

ตําบลแม�ยม  เป;นตําบลที่มีพื้นที่เป;นที่ราบริมฝDrงแม�น้ํายม  มีแหล�งน้ําในพื้นที่หลายแห�ง  เหมาะแก�การทําการเกษตร ประชากรส�วนใหญ�ของตําบลแม�ยม 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จึงมีความได�เปรียบในการพัฒนาสินค�าเกษตรคุณภาพดี และเกษตรอินทรีย�ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

************************** 
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บทที่ 3 การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาท0องถิ่น 
ยุทธศาสตร�ที่สําคญัของชาติ 

การวิเคราะห�ศักยภาพการพัฒนาท0องถิ่น 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร�การพัฒนาท0องถิ่น 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติฉบับ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

เรื่องเดิม เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได�เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2553 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ได�รายงานความก�าวหน�าการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  สรุปความ  ดังนี้  

การจัดทําวิสัยทัศน�การพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว 20 ป2 ได�ดําเนินการวิเคราะห�การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ การมองภาพอนาคตที่
ชี้ให�เห็นภาวะแวดล�อมใน 20 ป2ข�างหน�า กําหนดเป;นวิสัยทัศน�การพัฒนาประเทศระยะ 20 ป2 แล�วจัดประชุมระดมความคิดเห็นหลายเวทีตั้งแต�ส�วนกลางจนถึงระดับพื้นที่ 
รวมทั้งได�จัดให�มีการประชุมประจําป2 2551 เรื่อง “วิสัยทัศน�ประเทศไทย...สู�ป2 2570 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2551 ผลการประชุมระดมความคิดเห็นอย�างมีส�วนร�วมของภาคี
การพัฒนาทุกส�วน นําไปสู�การกําหนดวิสัยทัศน�ที่ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป;นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห�งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรร
มาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยู�ในสภาวะแวดล�อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป;นมิตร
กับสิ่งแวดล�อมมีความมั่นคงด�านอาหารและพลังงาน อยู�บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข�งขันได�ในเวทีโลก สามารถอยู�ในประชาคมภูมิภาคและโลกได�อย�างมีศักดิ์ศรี” 

การจัดทําร�างแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศในช�วงของแผนพัฒนา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เป;นการประเมินผลการพัฒนา วิเคราะห�สภาวะแวดล�อม
ที่มีผลกระทบต�อการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยกําหนดเป;นหัวข�อเรื่อง “จากวิสัยทัศน� 2570...สู�แผนฯ 11”  ในการประชุมประจําป2 
2552 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ที่ประชุมได�ให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะในประเด็นทิศทางหลัก ๆ 5 ประเด็น ดังนี้ 1) ความท�าทายหลังวิกฤตเศรษฐกิจโลก : โอกาส
ของประเทศไทย 2) เศรษฐกิจสร�างสรรค� : ทางเลือกเศรษฐกิจไทย 3) ภาวะโลกร�อน : รู�วิกฤต สร�างโอกาสการพัฒนา 4) สถาปDตยกรรมทางสังคม : ทางเลือกใหม�ของคนไทย 
และ 5) สัญญาประชาคมใหม� : พลังขับเคลื่อนสังคมสู�สมดุล 

 
          1. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 -2559) 

1)หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ�งพัฒนาภายใต�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให�บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุก
ระดับ ยึดคนเป;นศูนย�กลางของการพัฒนา ให�ความสําคัญกับการสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนในสังคม พัฒนาประเทศสู�ความสมดุลในทุกมิติ อย�างบูรณาการ 
และเป;นองค�รวม และยึดวิสัยทัศน�ป2พ.ศ.2570 เป;นเปIาหมาย 
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2)วิสัยทัศน� “สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เป;นธรรม และมีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง” 
3)พันธกิจ  

  3.1) สร�างความเป;นธรรมในการกระจายรายได� ควบคู�กับการสร�างสังคมคุณธรรมเพื่อให�คนกินดีอยู�ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม 
อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 
            3.2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให�เข�มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู�และความสร�างสรรค�ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให�
ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร�างความมั่นคงด�านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร�อมทั้งปรับ
โครงสร�างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให�เป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
   3.3) สร�างภูมิคุ�มกันให�เข�มแข็งสามารถปIองกันและรองรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย�
ให�มีความรู� และทักษะ สามารถรู�เท�าทันการเปลี่ยนแปลงอย�างมีเหตุผล 
  4)  วัตถุประสงค� 
           4.1) พัฒนาคนในสังคมอยู�ร�วมกันอย�างสันติ ดํารงชีวิตได�อย�างปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
           4.2) พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให�มีความพร�อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยู�กับการเปลี่ยนแปลงได�อย�างเป;นสุข 
           4.3) ปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�เติบโตอย�างมีคุณภาพ สังคมและการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมมีความอุดมสมบูรณ� 
ประเทศมีการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
  5)  เป<าหมายหลัก 

    5.1) สังคมไทยมีความสงบสุข อย�างมีธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้น 
    5.2) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
    5.3) เพิ่มผลผลิตภาพการผลิตรวม และในแต�ละภาคการผลิต 
    5.4) โครงสร�างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข�มแข็งและพึ่งพาตนเองได� 
    5.5) ประเทศไทยมีความสามารถในการแข�งขันสูงขึ้น 
    5.6) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ� และคุณภาพสิ่งแวดล�อมดีขึ้น 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา ประกอบด�วย 6 ยุทธศาสตร� 

1) ยุทธศาสตร�การสร0างความเป7นธรรมในสังคม มุ�งสร�างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิต
ให�แก�ตนเอง จัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได� เน�นการสร�างภูมิคุ�มกันระดับปDจเจกและสร�างการมีส�วนร�วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
เสริมสร�างพลังให�ทุกภาพส�วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคมและสร�างการมีส�วนร�วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย�างมีคุณค�าและศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร�าง
ความสัมพันธ�ของคนในสังคมให�เป;นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
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2) ยุทธศาสตร�การพัฒนาคนสู6สังคมแห6งการเรียนรู0ตลอดชีวิตอย6างยั่งยืน ด�วยการส�งเสริมคนไทยให�มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล�องกับศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต ส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต เสริมสร�างค�านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร�การสร0างสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให�ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป;นฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็งและ
ยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภารเกษตรและสร�างมูลค�า สร�างความมั่นคงในอาชีพและรายได�ให�แก�เกษตรกร สร�างความมั่นคงด�านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน สร�างความมั่นคงด�านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข�มแข็งภาคเกษตร รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร�างความสมดุลด�านอาหาร
และพลังงาน 

4) ยุทธศาสตร�การสร0างเศรษฐกิจฐานความรู0และการสร0างปFจจัยแวดล0อม  เน�นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม พัฒนาภาคบริการ พัฒนากลุ�มสินค�าเศรษฐกิจ
สร�างสรรค�พัฒนาภาคการค�าและการลงทุน พัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส� ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ 
ระเบียบต�าง ๆ ให�เอื้อประโยชน�ต�อการประกอบธุรกิจอย�างเป;นธรรม 

5) ยุทธศาสตร�การสร0างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาคที่เป;นการสร�างความพร�อมในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน การขยายความร�วมมือ
ภายใต�กรอบความร�วมมือต�าง ๆ การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต�ระดับชุมชนท�องถิ่น สนับสนุนการเปWดการค�าเสรีและวางแนวทางปIองกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ้น พัฒนาฐานลงทุน สร�างความเป;นหุ�นส�วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส�งเสริมแรงงานไทยใน
ต�างประเทศ เสริมสร�างความร�วมมือที่ดีระหว�างประเทศเพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย�ามีจริยธรรมไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม ปIองกันภัยจากการก�อการร�ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค รวมทั้งบูรณาการทุกภาคส�วน เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร�การรักษาผลประโยชน�ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล 

6) ยุทธศาสตร�การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมอย6างยั่งยืน มุ�งอนุรักษ� ฟklนฟู และสร�างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปรับ
กระบวนทัศน�การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู�สังคมที่เป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อนําไปสู�สังคมที่เป;นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม จัดการสิ่งแวดล�อมเมืองและโครงสร�างพื้นฐาน ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให�สังคมมีความยึดหยุ�นและมี
ภูมิคุ�มกัน รวมทั้ง พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให�มีประสิทธิภาพ โปร�งใสและเป;นธรรม 

 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห6งชาติ ฉบับที่ 11 สู6การปฏิบัติ 

1) หลักการ  การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะต�องดําเนินการบนหลักการสําคัญ 2 ประการ ได�แก� 1)การกําหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต�
ละภาคส�วนให�ชัดเจน และ 2) บทบาทของแต�ละภาคีต�องสอดคล�องและเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนาภายใต�แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู�การปฏิบัติ 

2)แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู6การปฏิบัติมุ�งสร�างความเข�าใจในวัตถุประสงค�ของแผนฯ ให�เกิดการยอมรับ และผสมผสานและสอดแทรกไว�ในแผนปฏิบัติ
การต�าง ๆ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช�ในการแปลงแผนฯ ไปสู�การปฏิบัติที่เหมาะสม และจัดทําระบบการติดตามประเมินผลและสร�างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนําไปใช�
กํากับ การดําเนินงานตามยุทธศาสตร�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
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                    3) กระบวนการขับเคลื่อน  เป7นการแปลงแผนอย6างเป7นขั้นตอนตั้งแต6การถ�ายทอดทิศทาง วัตถุประสงค� เปIาหมาย ยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และตัวชี้วัดความสําเร็จ ลงสู�แผนระดับต�าง ๆ ได�แก� แผนการบริหารราชการแผ�นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ป2 และแผนปฏิบัติราชการประจําป2ของกระทรวงและกรม 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ�มจังหวัดแผนพัฒนาท�องถิ่น และแผนชุมชน ผ�านการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
                    4) บทบาทภาคีการพัฒนา  มุ�งพัฒนาบทบาทของทุกภาคส�วนให�สามารถขับเคลื่อนแผน พัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 ได�อย�างมีประสิทธิภาพ โดยเสริมสร�างความ
เข�มแข็งให�ภาคีต�าง ๆ สามารถผลักดันและดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได�อย�างเหมาะสมและสร�างสภาพแวดล�อมให�เอื้อต�อการดําเนินงาน
ภายใต�บทบาทภาคีการพัฒนาต�าง ๆ เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ 
 

   2.  แผนการบริหารราชการแผ6นดิน (พ.ศ.2555 – 2558) 

วิสัยทัศน�ของรัฐบาล 

ในช�วงป2 พ.ศ.2555 – 2558  รัฐบาลจะมุ�งมั่นการพัฒนาประเทศให�รอดพ�นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและพัฒนาไปสู�การเจริญเติบโตอย�างยั่งยืน พร�อมทั้งมุ�งมั่นจะ
สร�างความสามัคคี ปรองดอง ให�เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะนําไปสู�ความร�วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให�ก�าวหน�าเพื่อประโยชน�สุข
ของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ�นที่คํานึงถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของปDจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต�อการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้
รัฐบาลจะดําเนินการให�บรรลุภารกิจดังกล�าวภายใต�แนวทางพื้นฐานหลัก 3 ประการ คือ 

หนึ่ง  เพื่อนําประเทศไทยไปสู�โครงสร�างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข�มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป;นพื้นฐานที่สําคัญของการสร�างการเติบโต
อย�างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช�วงวัย ถือเป;นปDจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู�รอดและแข�งขันได�ของเศรษฐกิจไทย 

สอง  เพื่อนําประเทศไทยสู�สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท�และอยู�บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป;นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท�าเทียมกันต�อ
ประชาชนคนไทยทุกคน 

สาม  เพื่อนําประเทศไทยไปสู�การเป;นประชาคมอาเซียนในป2 2558  อย�างสมบูรณ� โดยสร�างความพร�อมและความเข�มแข็งทั้งทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง 

กรอบการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

เพื่อให�การบริหารราชการแผ�นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได�กําหนด กลยุทธ�และวิธีการดําเนินการที่สอดคล�องกับนโยบาย โดยแบ�งการ
ดําเนินการเป;น 2 ระยะ คือ 

1.  นโยบายเร�งด�วนที่จะเริ่มดําเนินการในป2แรก เป;นภารกิจเร�งด�วนที่จะต�องดําเนินนโยบายในการสร�างความปรองดองสมานฉันท�ของคนในชาติและการแก�ไข
ปDญหาความเดือดร�อนของประชาชนและผู�ประกอบการจากภาวะเงินเฟIอและราคาน้ํามัน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร�าง
สมดุลและความเข�มแข็งให�แก�ระบบเศรษฐกิจ ส�งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงแหล�งเงินทุน โดยเฉพาะการให�สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให�แก�ประชาชนผู�มีรายได�น�อย                
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และกลุ�มเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสินค�าเกษตร การเพิ่มรายได�ให�แก�แรงงาน และผู�ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให�เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก�
ผู�สูงอายุ นอกจากนั้นจะดําเนินการเร�งการเพิ่มรายได�จากการท�องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป;นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต�อไป 

2.  นโยบายที่จะดําเนินการในระยะ 4 ป2 นอกเหนือจากนโยบายเร�งด�วนที่รัฐบาลต�องดําเนินการในป2แรกแล�ว รัฐบาลได�กําหนดนโยบายพื้นฐานที่จะดําเนินการใน
ระยะ 4 ป2 ของรัฐบาล โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต�ป2แรกเป;นต�นไป ดังนี้ 

       2.1  ด�านความมั่นของแห�งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ�รักษาไว�ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย� พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพของกองทัพและระบบปIองกันประเทศ 
และเร�งดําเนินการแก�ไขปDญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาการเตรียมความพร�อมแห�งชาติ เพื่อให�มีความพร�อมรับมือกับปDญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม�ในทุกด�าน 

       2.2  ด�านสร�างรายได� ส�งเสริมการท�องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาทให�ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป;นรายได�และการจ�างงาน 
เพื่อนําไปสู�การเป;นศูนย�กลางการผลิตและการค�าอาหารคุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข�งขันโดยการขยายช�องทางการตลาด รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเข�ามาลงทุน
ในการผลิตสินค�าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

       2.3  ด�านเศรษฐกิจ ให�ความสําคัญในการกระจายรายได�ที่เป;นธรรม เพื่อให�เศรษฐกิจสามารถเติบโตได�อย�างมีเสถียรภาพ มีการจ�างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมี
ความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย�ายเงินทุนระหว�างประเทศ และมีการส�งเสริมการสร�างรายได�ภายในประเทศ โดยการเร�งปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ 
เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และสร�างความเข�มแข็งให�กับสภาพแวดล�อมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน ขยายความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจ การค�า การลงทุน และการตลาด ภายใต�กรอบความร�วมมือและข�อตกลงการค�าเสรี นอกจากนี้ยังให�ความสําคัญต�อการปรับโครงสร�างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อ
ขนส�งมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช�พลังงาน ลดต�นทุนการขนส�งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน สร�างโอกาสในการกระจายรายได� และการ
กระจายการลงทุนไปสู�ชนบท เป;นต�น 

       2.4  ด�านสังคมและคุณภาพชีวิต เร�งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร�างโอกาสทางการศึกษาพร�อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให�มีคุณภาพทัดเทียมกับ
นานาชาติ สร�างแรงจูงใจให�คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข�าสู�วิชาชีพครู เร�งพัฒนาเครือข�ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให�การกระจายครูเพื่อขจัด
ปDญหาการขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช�น คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และภาษา ด�านการคุ�มครองแรงงานรัฐบาลให�ความสําคัญต�อความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการ
แรงงาน และหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน รวมทั้งการเพิ่มสิทธิประโยชน�ในการประกันสังคมให�มากขึ้น และขยายความคุ�มครองถึงแรงงานนอกระบบ ที่รัฐจะต�องดูแล
ภายในระบบคุ�มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก�ผู�ด�อยโอกาสและคนยากจนให�ทั่วถึง รวมทั้งยังเร�งยกระดับฝ2มือแรงงานเพื่อนําไปสู�เปIาหมายให�ประเทศ
ไทยเป;นประเทศที่ใช�แรงงานมีฝ2มือทั้งระบบและเตรียมการรองรับการเคลื่อนย�ายแรงงานภายใต�ประชาคมอาเซียนในป2 พ.ศ.2558  นอกจากนี้รัฐบาลได�ให�ความสําคัญต�อการ
พัฒนาคุณภาพการให�บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการเร�งผลิตบุคลากรด�านการแพทย�และสาธารณสุขให�เพียงพอ การจัดให�มีมาตรการสร�างสุขภาพโดยมีเปIาหมายในการลดอัตรา
การป̀วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง รวมทั้งการขับเคลื่อนให�ประเทศไทยเป;นเลิศในผลิตภัณฑ�และการบริการด�านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 

       2.5  ด�านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม การรักษาสมดุลระหว�างการอนุรักษ�และใช�ประโยชน�ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสร�างสภาพแวดล�อม
ที่ดี การสร�างความเป;นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช�ทรัพยากร การพัฒนาคุณค�าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส�งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย�างบูรณาการ 
นอกจากนั้นยังมีการสร�างภูมิคุ�มกันและเตรียมความพร�อมในการรองรับต�อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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       2.6  ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร�งพัฒนาประเทศให�เป;นสังคมบนฐานความรู� โดยการส�งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนา
ร�วมกันระหว�างภาครัฐและเอกชน มีการถ�ายทอดเทคโนโลยีและการใช�ข�อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด�านการเกษตร 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร�างความสามารถในการแข�งขันของประเทศ รวมทั้งเร�งสร�างนักวิทยาศาสตร� นักวิจัยให�เพียงพอต�อความต�องการของประเทศ 

       2.7  ด�านต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ ส�งเสริม พัฒนาความสัมพันธ�กับประเทศเพื่อนบ�านและการใช�ประโยชน�จาการเชื่อมโยงเครือข�าย
ความร�วมมือทางเศรษฐกิจ การค�า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความพร�อมของทุกภาคส�วนในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนในป2 พ.ศ.2558 

       2.8  ด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ เน�นการบริหารงานเชิงกลยุทธ�เสริมสร�างประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ 
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร�งใส และปรับปรุงระบบการช�วยเหลือประชาชนที่ไม�ได�รับความเป;นธรรม ทั้งการ
ช�วยเหลือด�านกฎหมาย ส�งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ�มครองช�วยเหลือคนจนและคนด�อยโอกาส รวมทั้งส�งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสรับรู�ข�อมูลข�าวสารได�อย�างกว�างขวาง รวดเร็ว 
ถูกต�อง เป;นธรรม 

 

3.  แผนปฏิบัติราชการของกรมส6งเสริมการปกครองท0องถิ่น (พ.ศ.2555 – 2558) 

 3.1 วิสัยทัศน� “เป7นองค�กรหลักในการส6งเสริมให0 อปท. เข0มแข็งอย6างยั่งยืน” 

3.2  พันธกิจ 

  1. พัฒนากรมส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น (สถ.) ให�เป;นองค�กรที่มีสมรรถนะสูง 
  2. ส�งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นให�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ระดับชาติ ระดับจังหวัดและตอบสนองความต�องการของประชาชนภายใต�กระบวนการ
มีส�วนร�วมจากภาคีเครือข�าย 
  3. ส�งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลของ อปท. ให�เป;นไปตามหลักคุณธรรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร อปท. ให�ทํางานอย�างมืออาชีพ 
  4.  พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได� 
  5.  พัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู�กํากับดูแล อปท. 
  6.  ส�งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ อปท. ให�ไปสู�เปIาหมายหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี และส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชนในการพัฒนาและแก�ไขปDญหาในท�องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  7.  ส�งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะของ อปท.  ให�มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  8.  ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป;นประมุข 
  9.  ส�งเสริมการดําเนินการเพื่อเอาชนะปDญหายาเสพติด 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1  การยกระดับขีดความสามารถของ สถ. ให�มีสมรรถนะสูง  
กลยุทธ� 

1. นําหลักเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช�ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ สถ. ทั่วทั้งองค�กร 
2. จัดระบบการรับฟDงความคิดเห็นและการสํารวจความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร สถ. 
3. วางแผนกลยุทธ�ด�านบุคลากรและดําเนินการตามแผนฯ (HR Scorecard)  
4. จัดระบบงานและเส�นทางความก�าวหน�าในสายอาชีพของบุคลากร สถ. 
5. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการยกย�องชมเชย (Individual Scorecard) 
6. จัดระบบการพัฒนาความรู�ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป;นต�อการปฏิบัติงานของบุคลากร สถ. 
7. พัฒนาระบบการให�ข�อมูลและให�คําปรึกษาแนะนําแก�ผู�รับบริการอย�างครบวงจร 
8. พัฒนาระบบการรับและรวบรวมข�อร�องเรียน/ข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็น จากผู�รับบริการและมีส�วนได� ส�วนเสียของ สถ. มาดําเนินการ 
9. ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาระบบการปIองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สถ 
10. พัฒนาระบบการจัดการความรู� (KM) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ของบุคลากร สถ. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน 
11. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ สถ. ให�มีความรู�ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานที่กําหนด 
12. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจบุคลากรของ สถ. ในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารราชการและการพัฒนาท�องถิ่น 
13. นําระบบเทคโนโลยีฯ มาใช�ในการสนับสนุนปฏิบัติงานตามภารกิจของ สถ. ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  2  การเพิ่มประสิทธิภาพการให�บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

1.  พัฒนาระบบการประเมินและตัวชี้วัดเพื่อจัดลําดับความเข�มแข็งของ อปท. 
2. ส�งเสริมการบริหารจัดการของ อปท. ตามหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
3. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการของ อปท. ตามหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
4. พัฒนาความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงานแบบบูรณาการ 
5. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจผู�บริหาร/บุคลากร อปท. ในการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท�องถิ่น 
6. ส�งเสริมการนําแผนยุทธศาสตร�การขับเคลื่อนการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การพัฒนาชุมชนท�องถิ่น 
7. ส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได�ของ อปท. 
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8. ส�งเสริมการบริหารจัดการด�านการเงิน กองคลังและงบประมาณของ อปท. 
9. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให�สามารถสนองตอบต�อยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ 
10. ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให�แก�บุคลากรของ อปท. 
11. พัฒนาความร�วมมือกับหน�วยงานที่เกี่ยวข�องกับการปIองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12. ศึกษาและพัฒนาระบบการจัดทํามาตรฐานกลางกํากับการจัดบริการสาธารณะของ อปท. 
13. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัด อปท. ให�ได�ตามมาตรฐานที่กําหนด 
14. พัฒนาระบบกฎหมายให� อปท. สามารถปฏิบัติงานได�อย�างคล�องตัวและตอบสนองได�ทันต�อการเปลี่ยนแปลง 
15. ส�งเสริมการบริหารจัดการน้ําอย�างบูรณาการ 
16. แก�ไขความเดือดร�อน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
17. สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร�พกพาเพื่อการศึกษา 
18. สนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
19. พัฒนาด�านสาธารณสุข 
20. เสริมสร�างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 
21. ส�งเสริมการกระจายอํานาจให�แก� อปท. 
22. ปIองกัน แก�ไข และฟklนฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ 
23. พัฒนาระบบการให�คําปรึกษาแนะนําแก� อปท. 

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  3  การสร�างและใช�ภาคีเครือข�ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นไปสู�เปIาหมายของหลักการบริหารกิจการ

บ�านเมืองที่ดี 
1. จัดทําดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนต�อ อปท. 
2. จัดตั้งและพัฒนาศูนย�ข�อมูลภาคีเครือข�ายฯ 
3. สร�างความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาในการสํารวจ จัดทําและพัฒนาฐานข�อมูลภาคีเครือข�ายฯ 
4. สร�างภาคีเครือข�ายฯ เพื่อเป;นหุ�นส�วนการพัฒนา อปท. ตามหลักการปกครองตนเองและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป;น    
    ประมุข 
5. เสริมสร�างความเข�าใจให�บุคลกรของ สถ. และ อปท. เห็นความสําคัญของการมีส�วนร�วมของภาคีเครือข�ายฯ 
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6. สร�างกลไกให�ภาคีเครือข�ายฯ การพัฒนาเข�ามามีส�วนร�วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ อปท. 
7. ปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติด 
8. เสริมสร�างศักยภาพของ อปท. และชุมชนในการเป;นหุ�นส�วนการพัฒนาชุมชนท�องถิ่น 
9. สํารวจความต�องการของสมาชิกภาคีเครือข�ายฯ ที่มีต�อการบริหารจัดการของ สถ. และ อปท. 
10. เผยแพร�ประชาสัมพันธ�เชิงรุกถึงผลงานของ สถ. และ อปท. ที่โดดเด�นเป;นที่ยอมรับของสังคม 
11. สร�างเครือข�ายการทํางานของ สถ. และจัดกิจกรรมเพื่อสร�างควมสัมพันธ�ที่ดีกับเครือข�ายการทํางานของ สถ. รวมทั้งผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ สถ. 
12. พัฒนาความร�วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ�เชิงรุก 
13. กําหนดแนวทางและวิธีการเสริมสร�างภาพลักษณ�ที่ดีของ สถ. ให�สังคมได�รับทราบและเข�าใจถึงบทบาท หน�าที่ ภารกิจของ สถ. เพื่อร�วมเป;นเครือข�ายการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของ สถ. 
14. เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส�วนร�วมให�แก�บุคลากรของ สถ. 
15. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สถ. ในการสร�างและใช�ภาคีเครือข�ายๆ เพื่อนํามาใช�ในการพัฒนา การปฏิบัติงานของ สถ. ให�บรรลุเปIาหมายที่กําหนด 

 

4.ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาคเหนือ 

4.1 ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

  (1) ปรับโครงสร�างการผลิตสู�การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับระบบการผลิตที่สร�างมูลค�าเพิ่มอย�างสมดุล เพื่อคงความเป;น
ฐานเศรษฐกิจอย�างยั่งยืน เช�น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร�างมูลค�าเพิ่มให�ผลิตภัณฑ�การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค�าและบริการให�ได�มาตรฐาน ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน�นการพัฒนาบุคลากร โครงสร�างพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต�างๆ เช�น ระบบโลจิสติกส�เพื่อสนับสนุนการค�า การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย�กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให�พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู�เย็นเป;นสุขร�วมกัน เช�น ด�านสุขภาพ ด�านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให�มีความเข�มแข็งในการพัฒนาที่นําไปสู�การพึ่งตนเอง มีภูมิคุ�มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน เน�นการอนุรักษ�ฟklนฟูและใช�ประโยชน�อย�างสมดุล และเตรียมการปIองกันและรับมือภัย
ธรรมชาติ 
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4.2 ทิศทางการพัฒนากลุ6มจังหวัดและจังหวัดให0มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ6นดิน พ.ศ.2551 – 2554 และแผนพัฒนาฉบับที่ 10 รวมทั้ง
แผนพัฒนาด0านต6างๆ ดังนี้ 
  (1) กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประกอบด�วย เชียงใหม� ลําพูน ลําปาง และแม�ฮ�องสอน มีทิศทางการพัฒนาด�านการฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการ
พื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล�อม พัฒนาโครงข�ายคมนาคม และสร�างมูลค�าเพิ่มทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู�และวัฒนธรรมภูมิปDญญา 
  (2) กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด�วย เชียงราย พะเยา แพร� และน�าน มุ�งพัฒนาเชียงรายให�เป;นประตูการค�า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย� 
พัฒนาการท�องเที่ยวชายแดนและการท�องเที่ยว อนุรักษ�และสืบสานวัฒนธรรมล�านนาและภูมิปDญญาท�องถิ่น และเร�งฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
  (3) กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 ประกอบด�วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ� อุตรดิตถ� และพิษณุโลก เน�นการสนับสนุนให�เกิดความมั่นคงด�าน
ทรัพยากรธรรมชาติป`าไม�และน้ํา สร�างมูลค�าเพิ่มการท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร�และศาสนา การพัฒนาให�เป;นศูนย�กลางการค�า บริการ การขนส�งและการกระจายสินค�า 
  (4) กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 ประกอบด�วย กําแพงเพชร นครสวรรค� พิจิตร และอุทัยธานี เน�นพัฒนาข�าวและผลิตภัณฑ�แปรรูปการเกษตรอย�างครบ
วงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให�เป;นศูนย�กลางการกระจายสินค�า พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวที่มีความโดดเด�น และการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
  
         4.3  แผนพัฒนากลุ6มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (พ.ศ.2553 – 2556) (เชียงราย พะเยา แพร6 น6าน)   
                    4.3.1 วิสัยทัศน� “ประตูการค0าสู6สากล โดดเด6นวัฒนธรรมล0านนา ดินน้ําปZาสมบูรณ� ประชาชนอยู6ดีมีสุข” 
           4.3.2  พันธกิจ 
                             1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการลงทุน โลจิสติกส� ด�านการเกษตรและอุตสาหกรรม และด�านการท�องเที่ยว เพิ่มรายได� 
                             2. ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�และการจัดการสิ่งแวดล�อมที่ดี 

           4.3.3  ประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ6มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  1  พัฒนาการค�า การลงทุน และโลจิสติกส�เชื่อมโยงสู�สากล  
กลยุทธ� 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 

1.1 สร�างความร�วมมือและความสัมพันธ�กับประเทศเพื่อนบ�านด�านการค�า การลงทุน Logistics 
1.2 กระตุ�นเอกชนให�มาลงทุนในกลุ�มจังหวัด/ประเทศเพื่อนบ�าน  GMS 
1.3 จัดกิจกรรมส�งเสริมการค�า การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ�านและในประเทศ เพื่อรองรับ AEC 
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2. ส�งเสริมการค�า การลงทุน 
2.1 พัฒนาและส�งเสริมผู�ประกอบการให�มีประสิทธิภาพสามารถแข�งขันได�ในระดับภูมิภาค 
2.2 การพัฒนาฝ2มือแรงงานเพื่อรองรับการค�าการลงทุน ทั้งในและต�างประเทศ 
2.3 ส�งเสริมการพัฒนา SMEs โดยการอบรมนักธุรกิจ การหาแหล�งเงินทุนและพันธมิตรทางการค�า 
2.4 ส�งเสริมการสนับสนุนมีการลงทุนทางภาคการเงินธนาคาร ในเมืองชายแดนทั้งในและต�างประเทศ 

 
3. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร�วมมือGMSและ ACE 

3.1 จัดตั้งศูนย�บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain 
3.2 ผลักดันด�านโครงสร�างพื้นฐานในการขนส�งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ 
3.3 พัฒนาระบบฐานข�อมูลการค�าและการเชื่อมโยงข�อมูล 
3.4 จัดการความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน/องค�กรพัฒนาเอกชนกับต�างประเทศ 
3.5 บริหารจัดการกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
3.6 ผลิตบุคลากรด�านโลจิสติกส� ในระดับอุดมศึกษาและบุคลากรภาคการผลิต 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  2  การสร�างความเข�มแข็งให�ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�า 

 กลยุทธ� 
1. การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

1.1 ส�งเสริมสินค�าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด 
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต�นทุนการผลิตสินค�าเศรษฐกิจหลักที่มีการผลิตในปริมาณมาก (Mass Goods) 
1.3 สร�างมูลค�าเพิ่มให�ผลผลิตสินค�าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม ภายใต�มาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการ

แปรรูป/บรรจุภัณฑ�ที่ตอบสนองผู�บริโภค 
1.4 พัฒนากลุ�มธุรกิจและผู�ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมและวิสาหกิจชุมชนให�มีศักยภาพในการแข�งขันตามแนวทาง Productivity 
1.5 ส�งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสร�างนวัตกรรม และมูลค�าเพิ่มให�กับผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ� 
1.6 ส�งเสริมและสนับสนุนการใช�วัสดุเหลือใช�จากการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค�าและลดปDญหาสิ่งแวดล�อม 
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2. การสร�างความเข�มแข็งให�เกษตรกร องค�กรเกษตรกรและผู�ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร 
2.1 ส�งเสริมและสร�างเครือข�ายการเรียนรู�ของเกษตรกรด�านเทคโนโลยี การเกษตรในพื้นที่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 พัฒนาศักยภาพและความเข�มแข็งของเกษตรกรและองค�กรเกษตรกร โดยระบบ การมีส�วนร�วมของชุมชน 
2.3 สนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งของกลุ�มธุรกิจและผู�ประกอบการ 
2.4 ส�งเสริมและสร�างแรงจูงใจในการลงทุนของผู�ประกอบการ 

 
3. ส�งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    3.1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันทางการตลาดแก�กลุ�มผู�ผลิตสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
    3.2  สร�างช�องทางการจําหน�ายสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร เฉพาะกลุ�ม (Niche Goods) 
    3.3  การส�งเสริมให�มีศูนย�ตรวจรับรองมาตรฐานคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและสินค�าการเกษตรในพื้นที่ 
    3.4  เพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและระบบการขนส�ง  

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่  3  พัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�วัฒนธรรมและสุขภาพ 

 กลยุทธ� 
1.  พัฒนาและส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ 

1.1 ปรับปรุงแหล�งท�องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวใหม�และเชื่อมโยงกิจกรรมท�องเที่ยวต�อเนื่องในจังหวัด/กลุ�มจังหวัด/ระหว�างกลุ�มจังหวัด 
1.2 พัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร� : เมืองเวียงสอง, เวียงวรนคร, เวียงลอ และเวียงกาหลง 
1.3 พัฒนารูปแบบการท�องเที่ยวเฉพาะกลุ�ม (Niche Market) ในลักษณะกลุ�ม Long Stay กลุ�ม Ecotourism กลุ�มท�องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู� กลุ�มท�องเที่ยว

เพื่อสุขภาพ กลุ�ม MICE 
1.4 พัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป;นศูนย�กลางการท�องเที่ยว ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�าน GMS 
1.5 ส�งเสริมความร�วมมือการท�องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�านในอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงตอนบน (GMS) 
1.6 สร�างเครือข�าย ประสานความร�วมมือและเพิ่มสมรรถนะองค�กรของการท�องเที่ยวกลุ�มจังหวัดให�เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�านฯ โดยการจัดตั้งศูนย�สารสนเทศ

การท�องเที่ยวเพื่อส�งเสริมการตลาด 
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2.  พัฒนามาตรฐานการบริการ และบุคลากรการท�องเที่ยวสู�สากล 

    2.1  พัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจบริการท�องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน 
    2.2  พัฒนาบุคลากรด�านอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวให�มีคุณภาพมาตรฐานโลก 
    2.3  พัฒนามาตรฐานการบริการที่มุ�งเน�นความสะดวกรวดเร็ว ความสะอาด ความปลอดภัยและประทับใจ 
    2.4  ชุมชนเข�มแข็งและมีส�วนร�วมพัฒนาการท�องเที่ยว 

 
       3.  พัฒนาการประชาสัมพันธ� และการตลาดท�องเที่ยว 
   3.1  ส�งเสริมการประชาสัมพันธ�และพัฒนาตลาดท�องเที่ยว 
   3.2  พัฒนาและส�งเสริมกิจกรรมการท�องเที่ยวตลอดป2  
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5. แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2558 – 2561)  

วิสัยทัศน�จังหวัดแพร6 

“เมืองเฟอร�นิเจอร�ไม0สัก อนุรักษ�ปZาเศรษฐกิจ ผลิตเกษตรคุณภาพสูง  ศูนย�กลางระบบราง เสริมสร0างคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให0มั่นคง สู6ประชาคมอาเซียน” 

 ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� และกลยุทธ� ประกอบด0วย 

  
ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� กลยุทธ� 

ประเด็นยุทศาสตร�ที่ 1 
สร0างมูลค6าสินค0าเกษตรและผลิตภัณฑ�
ชุมชนจังหวัด 

1.สร�างความเจริญเติบโตทางด�านเศรษฐกิจโดยการ 
เพิ่มมูลค�าสินค�าเกษตรและ ผลิตภัณฑ�ชุมชน  
 

1. พัฒนาสินค�าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรในลักษณะเชิง
สร�างสรรค� (Creative) ให�มีคุณภาพได�มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 
2. ส�งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชนให�มีเอกลักษณ�ได�มาตรฐาน
สร�างความแตกต�าง 
3. ส�งเสริมการใช�ปุ�ยอินทรีย�ชีวภาพและการใช�สารชีวภัณฑ�
ทดแทนการใช�ปุ�ยเคมี 
4. สร�างความได�เปรียบทางด�านการแข�งขันสินค�าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ�ชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพผู�ประกอบการและผู�มี
ส�วนได�เสียเพื่อรองรับ AEC 
5. การนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช�เพื่อเพิ่มมูลค�าสินค�าเกษตร
และผลิตภัณฑ�ชุมชน 
6. ส�งเสริมและสนับสนุนด�านการตลาดสินค�าเกษตรสําคัญและ
ผลิตภัณฑ�ชุมชนของจังหวัดตลอดจนสร�างความเข�มแข็งให�กลุ�ม
เกษตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� กลยุทธ� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 
การอนุรักษ�ฟ\]นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล0อมและการสร0างรายได0จากปZา
เศรษฐกิจ 

2. ส�งเสริมการปลูกสร�างป̀าเศรษฐกิจและฟklนฟูพื้นที่
ป̀าเดิม 

1. ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการปลูกป̀า โดยเฉพาะป̀าเศรษฐกิจ
ตลอดจนการสร�างจิตสํานึกและมีส�วนร�วมในการปIองกัน
บํารุงรักษาให�เกิดความยั่งยืน 
2. ส�งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได�จากการใช�ประโยชน�จากป̀า
เศรษฐกิจ 
3. จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล�อมและการจํากัดที่ถูก
สุขลักษณะและได�มาตรฐาน 
4. การปIองกันและแก�ไขปDญหาหมอกควันไฟป̀า  ตลอดจนภัยพิบัติ
อื่นๆ โดยให�ทุกภาคส�วนเข�ามามีส�วนร�วมและจัดสร�างเครือข�าย
อย�างเป;นระบบ 
5. การส�งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช�พลังงานทางเลือก
ให�เกิดประโยชน�อย�างสูงสุดเพื่อลดค�าใช�จ�ายในครัวเรือนและลด
ต�นทุนการผลิตสินค�า 
6. การนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม�ๆมา
ประยุกต�ใช�ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� กลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 
พัฒนาโครงสร0างพื้นฐานและศูนย�กลาง
ระบบโลจิสติกส� 

3. พัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสร�างระบบ         
โลจิสติกส�เพื่อรองรับต�อการขยายตัวทางด�าน
เศรษฐกิจ 

1. พัฒนาระบบ Logistics ทั้งระบบราง ถนน และทางอากาศ เพื่อ
รองรับความเชื่อมโยง NSEC ตามความร�วมมือทาง GMS  และ 
AEC  
2. จัดตั้งศูนย�บริหารจัดการด�าน Logistics และศูนย�รวบรวมการ
ขนส�งและกระจายสินค�า (Inland Container  Depot) ตลอดจน
ศูนย�บริการเบ็ดเตล็ดครบวงจร (One Stop Service)  
3. ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําขนาดใหญ�  ขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
แม�น้ําสายหลักและลุ�มน้ําสาขาพร�อมทั้งการบริหารจัดการน้ําอย�าง
มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาและขยายเขตโครงสร�างพื้นฐาน ได�แก� น้ําประปา  ไฟฟIา  
ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศ (Internet) ให�ประชาชนเข�าถึงได�
อย�างครอบคลุมและทั่วถึง 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  31

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� กลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่4 
พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให0มีความเข0มแข็งและเข0าถึง
สวัสดิการสังคมอย6างทั่วถึง 

พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มี
ความเข�มแข็งและเข�าถึงสวัสดิการสังคมอย�างทั่วถึง 

1. พัฒนาและยกระดับการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบให�
มีคุณภาพ 
2. ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพตลอดจนการเพิ่มทักษะฝ2มือแรงงาน
ให�สอดคล�องและรองรับต�อความต�องการของตลาดแรงงาน 
3. เพิ่มรายได�จากการประกอบอาชีพหลักและจัดหาอาชีพเสริม
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีพ 
4. สร�างความเข�มแข็งทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างเสริม
สุขภาพและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให�มีมาตรฐานในทุกระดับ  
เพื่อตอบสนองต�อปDญหาสุขภาพประชาชนทุกกลุ�มเปIาหมาย 
5. สร�างการมีส�วนร�วมและมีบทบาทเน�นความสามัคคีของทุกภาค
ส�วนให�พร�อมต�อการพัฒนาในทุกด�าน 
6. เสริมสร�างวินัยในการใช�ชีวติให�เกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สินโดยเฉพาะความปลอดภัยทางถนน 
7. รณรงค�และสร�างความร�วมมือในการปIองกันและแก�ไขปDญหา
ด�านความมั่นคงความสงบเรียบร�อย ปDญหายาเสพติด และปDญหา
สังคมรุนแรง 
8. ส�งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและเสริมสร�างหลักประกันทาง
สังคมให�ประชาชนทุกกลุ�มเปIาหมายอย�างเท�าเทียมและทั่วถึง 
9. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความคุ�มค�าให�เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของรัฐ 
 

 
 
 
 



  32

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป<าประสงค� กลยุทธ� 
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 
ส6งเสริมพัฒนาศักยภาพด0านการท6องเที่ยว 

ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพด�านการท�องเที่ยวเพื่อ
เพิ่มรายได�ให�กับภาคส�วนที่เกี่ยวข�อง 

1. พัฒนาฟklนฟูและส�งเสริมการท�องเที่ยวทางด�านวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติโดยใช�ทุนเดิมที่มีอยู�บนพื้นฐานและเอกลักษณ�ของความ
เป;นเมืองแพร� 
2. แสวงหาการท�องเที่ยวรูปแบบใหม�เพื่อสร�างความแตกต�างเพื่อ
ดึงดูดนักท�องเที่ยว 
3. สร�างกระบวนการความร�วมมือด�านการท�องเที่ยวกับจังหวัด
ต�างๆ และประเทศเพื่อบ�านในกลุ�มอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเส�นทาง
การท�องเที่ยว 
4. ส�งเสริมและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด�านที่พัก  
ร�านอาหาร  ร�านขาบของที่ระลึก  ตลอดจนเส�นทางท�องเที่ยวให�มี
มาตรฐานสะอาดและมีความปลอดภัยต�อนักท�องเที่ยว 
5. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข�องกับการท�องเที่ยวตลอดจนสร�าง
จิตสํานึกให�กับประชาชนในการต�อนรับและให�บริการแก�
นักท�องเที่ยว 
6. ส�งเสริมประชาสัมพันธ�และเพิ่มช�องทางการตลาดด�านการ
ท�องเที่ยวทั้งภายในและต�างประเทศ 
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6. กรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส6วนท0องถิ่นในเขตจังหวัดแพร6  (พ.ศ.2558 – 2562) 
วิสัยทัศน�“ท0องถิ่นน6าอยู6  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ�        ภูมิปFญญาท0องถิ่นเป7นเลิศ”  

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร�การพัฒนาที่ต0องทํา เพื่อให0สอดคล0องกับยุทธศาสตร�ประเทศ/จังหวัด 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันที่สอดคล�องกับศักยภาพของพื้นที่ 
1.1 อําเภอร�องกวางและอําเภอหนองม�วงไข�  
        - เกษตรคุณภาพสูง 
  1.2 อําเภอสูงเม�นและอําเภอเด�นชัย 
        - ผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP) ด�านไม�สัก 
  1.3 อําเภอลองและวังชิ้น 
        - ไม�เศรษฐกิจ 
  1.4 อําเภอเมืองและอําเภอสอง 
       - การท�องเที่ยว 

1.1 ส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรให�มีคุณภาพ 
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� 
1.3 พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝ2มือแรงงานและส�งเสริมมาตรฐานฝ2มือแรงงานให�เป;นที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 1.4จัดให�มีตลาดกลางภายในท�องถิ่นและจัดหาช�องทางการตลาดทั้งในและ
ต�างประเทศ 
1.5 ส�งเสริมและสนับสนุนการปลูกป̀าเศรษฐกิจ 
1.6 ส�งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท�องเที่ยว 
 
 

2.จําเป;นเร�งด�วนในด�านแหล�งน้ํา ถนน สะพาน  2.1 จัดตั้งองค�กรบริหารจัดการน้ํา 
2.2 พัฒนาและจัดให�มีแหล�งน้ําเพื่อการเกษตรอย�างเพียงพอและทั่วถึง  
2.3 พัฒนาระบบน้ําประปาและระบบน้ําบาดาลให�มีคุณภาพและเพียงพอ 
2.4 ก�อสร�าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพและได�
มาตรฐานในการขนส�งทั้งทางบกและทางน้ํา 
2.5 ดําเนินการจัดทําผังเมืองให�เป;นไปตามระเบียบกฎหมาย 

3. การปIองกันและแก�ไขปDญหาภัยพิบัติ 3.1 ศึกษา สํารวจข�อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค�เพื่อลดและปIองกันการเกิดภัย
พิบัติต�างๆ 
3.2 พัฒนาระบบปIองกันและแก�ไขปDญหาน้ําท�วม น้ําแล�ง หมอกควัน รวมทั้งภัย
พิบัติต�างๆ  
3.3 จัดให�มีอาสาสมัครปIองกันภัยฝ`ายพลเรือน/ตํารวจบ�าน/ชรบ. 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4.การปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติด 4.1 สร�างจิตสํานึก รณรงค�ในการปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติด 

4.2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค�กรหรือหน�วยงานอื่นในการปIองกันปราบปราม 
บําบัดรักษาผู�ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

 
2.ยุทธศาสตร�ที่เลือกทํา เพื่อสนองตอบต6อความต0องการและแก0ไขปFญหาในพื้นที่ 
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู�กับการ อนุรักษ�ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 

1.1 จัดสวสัดิการและการสงเคราะห�ให�แก�เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู�ด�อยโอกาส
และผู�ช�วยเหลือตัวเองไม�ได� 
1.2 จัดหาอาชีพเพื่อสร�างรายได�หรือเสริมรายได�ให�แก�เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผู�ด�อยโอกาสและผู�ช�วยเหลือตัวเองไม�ได� 
1.3 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชน 
1.4 จัดให�มีบริการทางการแพทย�และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย�าง
ทั่วถึงและเป;นธรรม 
1.5 ส�งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
1.6 ส�งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให�เป;นระเบียบเรียบร�อย 
1.7 ขยายเขตไฟฟIาให�ทั่วถึงในพื้นที่ขาดแคลน 
1.8 ส�งเสริมให�มีการอนุรักษ�และฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
1.9 จัดให�มีสุสานและฌาปนสถานให�ได�มาตรฐาน 

2.การพัฒนาด�านการศึกษา 2.1 ส�งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 
2.2 สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� อาคารสถานที่สําหรับการศึกษา 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
3.การอนุรักษ�ส�งเสริมและฟklนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปDญญา
ท�องถิ่น 

3.1 ส�งเสริมให�ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสนา 
3.2 ส�งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให�มีความรู�ความเข�าใจในหลักธรรมคําสั่ง
สอนและนําไปเผยแพร�อย�างถูกต�องเหมาะสม 
3.3 ส�งเสริมให�ประชาชนอนุรักษ�และบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ของท�องถิ่น 
3.3 ส�งเสริมให�มีการอนุรักษ�และสืบสานภูมิปDญญาท�องถิ่น 
3.4 ส�งเสริมให�มีการอนุรักษ�และบํารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

4. พัฒนาด�านการกีฬา 4.1 ส�งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู�ความเป;นเลิศทางกีฬา
สมัครเล�นและกีฬาอาชีพ 
4.2 จัดสร�างและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ�สําหรับการออก
กําลังกายและการกีฬา 

5.พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถและมีคุณธรรม 5.1 พัฒนาบุคลากรของท�องถิ่นให�มีความรู�ความสามารถและมีคุณธรรม 
5.2 พัฒนาบุคลากรให�ปฏิบัติหน�าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 
5.3 พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถในการใช�เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

6. การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช� วัสดุอุปกรณ�ให�เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

6.1 พัฒนาอาคารสถานที่ให�เอื้อต�อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม 
6.2 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� วัสดุอุปกรณ�ให�เพียงพอและทันสมัย 
6.3 จัดให�มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร�เพื่อการพัฒนา (GIS) 

7.เศรษฐกิจพอเพียง 7.1 ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7.2 ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ความเข�าใจและสร�างจิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7.3 ส�งเสริมสนับสนุนความเป;นอยู�ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

8.พัฒนากระบวนการเรียนรู�ด�านการจัดทําแผน ชุมขน 8.1 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแก�ผู�นําทุกภาค
ส�วนและประชาชนทั่วไป 
8.2 สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข�าสู�แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 
8.3 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
         5. นโยบายการพัฒนาของผู0บริหารองค�การบริหารส6วนตําบลแม6ยม 

1.นโยบายด0านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
            1.1. ส6งเสริมและพัฒนา การเรียน การสอน  แบ�งเป;น 
                    (1)  จัดหาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) วัสดุ ครุภัณฑ�การเรียนการสอน การพัฒนาเด็ก ให�โรงเรียน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  ในพื้นที่ รวมทั้งจัดหาเครื่องแบบ
นักเรียนให�แก�นักเรียนในพื้นที่ ที่ขาดแคลน 
                   (2)  ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่สําหรับการเรียน การสอน และการพัฒนาเด็กเล็ก ของโรงเรียน ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ 
                   (3)  พัฒนาปรับปรุง รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ�และสื่อต�างๆ ให�ห�องสมุดประชาชน  ศูนย�การเรียนชุมชน และที่อ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ�าน  
                   (4)  ส�งเสริมและสนับสนุนการเล�นกีฬาหรือออกกําลังกายให�แก�เด็กนักเรียน 
                   (5)  ส�งเสริมกิจกรรมการเข�าค�ายหรือทัศนะศึกษาแหล�งความรู�นอกสถานที่ให�แก�เด็กนักเรียน        
           1.2.  ส6งเสริมการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท0องถิ่นรวมทั้งการจัดกิจกรรมทางงานพระราชพิธีและรัฐพิธีต6าง ๆ   แบ�งเป;น 
                   (1) สงเสริมการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาต�างๆ เช�นวันเข�าพรรษา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  การบวชภิกษุสามเณรภาคฤดูร�อน 
                   (2) สนับสนุนการก�อสร�างหรือปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของท�องถิ่น 

        (3) ส�งเสริมการจัดงานประเพณีต�างๆ เช�นประเพณีสงกรานต� ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีแห�เทียนพรรษา ประเพณีกินสลากภัตร  
         (4) ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต�างๆ เช�นงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว พระบรมราชินี และพระบรมวงศ�ษานุวงศ� 
 

           2.     นโยบายทางด0านการเศรษฐกิจ 
                    2.1. ส6งเสริมอาชีพทําการเกษตรแก6เกษตรกร   แบ�งเป;น 
                        (1)  พัฒนาและจัดหาแหล�งน้ําเพื่อให�เกษตรกรได�ใช�น้ําทําการเกษตรอย�างเพียงพอโดยการขุดลอกแหล�งน้ํา  ขุดเจาะบ�อบาดาลน้ําตื้น ก�อสร�างปรับปรุง  
ดาดลําเหมือง ฝายน้ําล�น ทําพนังกั้นตลิ่ง ทําเขื่อนกระสอบทรายกั้นน้ําให�สามารถกักเก็บน้ําไว�ใช�ทําการเกษตรในฤดูแล�ง 
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                        (2)  จัดหาวัสดุ อุปกรณ� เพื่อส�งเสริมการทําการเกษตร และลดภาระค�าใช�จ�ายของเกษตรกร 
                          (3)  สนับสนุนเงินทุนกู�ยืมให�แก�กลุ�มเกษตรกรโดยปลอดดอกเบี้ยและส�งชําระเป;นรายป2 
                         (4)  ส�งเสริมการจัดเก็บและกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตรเพื่อส�งเสริมเกษตรกรเพื่อลดค�าใช�จ�ายของเกษตรกร    
                         (5)  จัดฝ�กอบรมและสาธิตการทําปุ�ยหมักและทําการเกษตรแบปลอดสารพิษ 
                         (6)  ส�งเสริมการทําการประมงในแหล�งน้ําสาธารณะของหมู�บ�าน   
                         (7)  ส�งเสริมและสนับสนุนการทําการเกษตรและเลี้ยงสัตว�เพื่อการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
                         (8)  ส�งเสริมและสนับสนุนกิการของศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
                 2.2    ส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได0ให0แก6ประชาชน   แบ�งเป;น 
                        (1) ส�งเสริมและสนับสนุนการฝ�กอบรม หรือศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาอาชีพให�แก�ประชาชน  
                        (2) สนับสนุนเงินงบประมาณการกู�ยืมให�แก�กลุ�มอาชีพโดยปลอดดอกเบี้ยเพื่อสร�างงานและรายได�ให�แก�ประชาชน 
               (3) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ� สนับสนุนให�แก�กลุ�มอาชีพเสริมรายได�ต�างๆในชุมชน 

 
3.นโยบายด0านโครงสร0างพื้นฐาน 
      3.1 ส6งเสริมการคมนาคมให0สะดวกและปลอดภัย แบ�งเป;น 

                       (1)  ดําเนินการก�อสร�างและปรับปรุงซ�อมแซมถนนเพื่อให�การคมนาคมในหมู�บ�านชุมชน  และเข�าสู�พื้นที่การเกษตรได�สะดวก 
              (2)  ดําเนินการก�อสร�างปรับปรุงสะพานท�อเหลี่ยมท�อระบายน้ําเพื่อเชื่อมการคมนาคมข�ามแหล�งน้ําได�อย�างสะดวก 
                       (3)  ดําเนินการก�อสร�างรางระบายน้ําหรือวางท�อระบายน้ําเพื่อปIองกันปIองกันและแก�ไขปDญหาน้ําท�วมขัง 
                       (4)  ดําเนินการติดตั้งและปรับปรุงซ�อมแซมไฟฟIาสาธารณะให�ส�องสว�างตามถนนภายในหมู�บ�านให�ทั่วถึง 

            (5)  ติดตั้งปIายหรือสัญญาณการจราจร 
               3.2  ส6งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค  แบ�งเป;น 
            (1)  ส�งเสริมสนับสนับสนุนการขยายเขตไฟฟIาเข�าสู�ที่อยู�อาศัยของประชาชน รวมทั้งเชื่อมต�อระหว�างหมู�บ�านภายในตําบล ให�ทั่วถึง 
            (2)  ส�งเสริมและสนับสนุนระบบประปาหมู�บ�านในพื้นที่เพื่อให�ประชาชนได�มีน้ําประปา เพื่อการอุปโภคบริโภคได�อย�างทั่วถึง เพียงพอ และได� มาตรฐาน 
            (3)  ส�งเสริมและสนับสนุนการขยายเขตบริการโทรศัพท�สําหรับที่อยู�อาศัยให�ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตําบล  
 
         4. นโยบายด0านสังคม 
              4.1 ส6งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให0แก6ประชาชน แบ�งเป;น      
                    (1) ส�งเสริมสนับสนุนการปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติดในพื้นที่และชุมชน 
           (2) ดําเนินการช�วยเหลือสงเคราะห�ประชาชนผู�ยากจน ด�อยโอกาสหรือผู�ประสบสาธารณภัย 
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           (3) ส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงอบายมุขให�แก�ประชาชน 
                    (4) ส�งเสริมดําเนินการเพื่อสร�างคุณธรรมและจริยธรรมให�แก�เด็ก เยาวชน    
                    (5) ส�งเสริม การเล�นกีฬา และออกกําลังกายให�แก� เด็ก เยาวชน และประชาชน 
          4.2 ส6งเสริมการสร0างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให0แก6ประชาชน แบ�งเป;น       
                   (1) สนับสนุนและดําเนินการกิจการของศูนย� อปพร.ตําบล 
                   (2)  ส�งเสริมและสนับสนุนกิจการของฝ`ายปกครองของหมู�บ�าน ตําบลในการรักษาความสงบเรียบร�อยภายในหมู�บ�านตําบล 
          4.3  ส6งเสริมการสร0างความเข0มแข็งให0แก6ชุมชน  แบ�งเป;น 
                   (1) ก�อสร�างและปรับปรุงอาคารสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมของชุมชน 
                  (2) สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ� ในการจัดกิจกรรมของกลุ�มต�างซึ่งสร�างความเข�มแข็ง ในหมู�บ�าน  ชุมชน 
                  (3) ส�งเสริมและดําเนินการ การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�ประชาชนได�อย�างทั่วถึง       

 
       5. นโยบายด0านการสาธารณสุข 
          5.1  ส6งเสริมการบริการสาธารณสุขให0แก6ประชาชนได0อย6างทั่วถึง  แบ�งเป;น 
                 (1) ส�งเสริมและสนับสนุนกิจการสาธารณสุขมูลฐานแก�หมู�บ�านชุมชน 
                 (2) ส�งเสริมสนับสนุนการบริการด�านสุขภาพอนามัยให�แก�ประชาชน 
                 (3) ส�งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพให�แก�ประชาชนในพื้นที่ 
          5.2  สนับสนุนและดําเนินการ ป<องกันและระงับโรค หรือโรคระบาด  แบ�งเป;น 
                 (1) ส�งเสริมสนับสนุนการตรวจ แนะนํา ปIองกัน หรือรักษาโรคทั่วไปให�แก�ประชาชนในพื้นที่ 
            (2) ดําเนินการการปIองกันและแก�ไขปDญหาโรคระบาดต�าง ๆเช�น โรคไข�เลือดออก โรคพิษสุนัขบ�า โรคไข�ฉี่หนู หรือโรคไข�หวัดนก                                
 6. นโยบายด0านการเมืองการบริหาร 
            6.1 ส6งเสริมให0ประชาชนมีส6วนร6วมในการพัฒนาท0องถิ่น  แบ�งเป;น 
                 (1) ส�งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมู�บ�าน ชุมชน 
                 (2) ส�งเสริมสนับสนุนการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําและตรวจสอบแผนพัฒนาตําบล 
                 (3) จัดให�มีตัวแทนของประชาคมหมู�บ�านเข�าร�วมดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการโครงการต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
   (4)  เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารการดําเนินงานต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลให�ประชาชนได�รับทราบ 
            6.2  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการให0บริการแก6ประชาชน แบ�งเป;น 
                 (1) ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และชื่อเจ�าหน�าที่ผู�ให�บริการ ให�ประชาชนได�รับทราบ 
                 (2) ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร 
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                 (3) จัดหาบุคลกรให�เพียงพอต�อการปฏิบัติหน�าที่ 
                 (4)  สํารวจความคิดเห็นในการให�บริการแก�ประชาชน เพื่อนํามาปรับปรุงแก�ไข 
             6.3 ส6งเสริมและพัฒนารายได0ขององค�การบริหารส6วนตําบล  แบ�งเป;น 
                  (1) ดําเนินการปรับหรือยกฐานะขององค�การบริหารส�วนตําบลเป;นองค�การบริหารส�วนตําบลขนาดกลาง หรือองค�การบริหารส�วนตําบล 
           (2) จัดทําระบบข�อมูลแผนที่ภาษี ให�เป;นปDจจุบันแต�ละป2 
                  (3)  แจ�งข�อมูลการชําระภาษี ให�ผู�มีหน�าที่เสียภาษีได�รับทราบขอความร�วมมือชําระภาษีตามห�วงระยะเวลา  รวมทั้งเร�งรัดติดตาม 
             6.4 ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค�กร  แบ�งเป;น 
                  (1) นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช�ในการบริหารงานของ อบต. 
     (2)  ส�งเสริม การพัฒนาความรู�ให�แก�คณะผู�บริหาร และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลการ 
                   (3) ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ให�แก�บุคลากร ระดับผู�บริหารเพื่อให�การปฏิบัติงานเป;นไปด�วยความถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการ 
    (4)  บริหารกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล ด�วยความถูกต�อง เรียบร�อยและรวดเร็ว โดยยึดถือหลัก ธรรมาภิบาลหรือการบริหารกิจบ�านเมืองที่ดี สามารถ
ตรวจสอบได� 
                  (5) จัดหาสวัสดิการและผลประโยชน�ตอบแทนให�แก�บุคลากร ตามระเบียบกฎหมาย 
    (6) จัดหาและปรับปรุงวัสดุครุภัณฑ�ต�าง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานขององค�การบริหารส�วนตําบลได�สะดวก  รวดเร็วและเพียงพอ 
                   (7) ก�อสร�างปรับปรุงอาคาร สถานที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล เพื่อการปฏิบัติงานเป;นสัดส�วน และสร�างความพึงพอใจให�แก�ผู�ใช�บริการ 
   7. นโยบายด0านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
              7.1  ส6งเสริมและดําเนินการลดปFญหาด0านขยะมูลฝอยและมลภาวะ  แบ�งเป;น 
                  (1)  ส�งเสริมและดําเนินการแก�ไขปDญหาขยะในหมู�บ�านชุมชน 

        (2)  ดําเนินการปIองกันและแก�ไขปDญหามลภาวะต�างๆที่เกิดจากการประกอบกิจการที่อาจเป;นอันตรายต�อสุขภาพ 
              7.2  ดําเนินการบํารุงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม  แบ�งเป;น 
                   (1)  ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน�ตามถนนสายหลักหรือสายรองภายในหมู�บ�านชุมชน  รวมทั้งสถานที่สําคัญเพื่อเป;นแหล�งท�องเที่ยวหรือพักผ�อนหย�อนใจ    
                   (2)  ดําเนินการปลูกและดูแลรักษาป̀าชุมชน และหญ�าแฝก   
              7.3 ดําเนินการป<องกันการบุกรุกที่สาธารณะ  แบ�งเป;น                   
                   (1)  ดําเนินการ รังวัดตรวจสอบที่สาธารณะ 
                   (2)  ดําเนินการปDกหลักเขต หรือล�อมรั้วที่สาธารณะ 
 
 



  40

3.2 ปFจจัยและสถานการณ�การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต6อการพัฒนา 
        ผลการวิเคราะห�ปFญหาและความต0องการของประชาชนในท0องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท0องถิ่น 

ชื่อปFญหา ขอบข6ายและปริมาณปFญหา พื้นที่เป<าหมาย 
กลุ6มเป<าหมาย 

การคาดการณ�แนวโน0มในอนาคต 

ด�านการส�งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา นันทนาการ ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
 

- การศึกษาในระดับก�อนวัยเรียน ยังขาดสื่อ
และอุปกรณ�การเรียนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

ทุกหมู�บ�าน - การจัดการศึกษาต�องมีอุปกรณ�การเรียนการสอนที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการพัฒนาการตามวัยของ
เด็ก 

- การส�งเสริมกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรมเพื่อให�เกิดความสามัคคีร�วมกัน
ทํากิจกรรมภายในตําบล 

ทุกหมู�บ�าน - ปDจจุบันความสามัคคีในหมู�บ�านเป;นเรื่องสําคัญการ
ร�วมกิจกรรมงานประเพณีต�างๆ จะช�วยได� พร�อมทั้งได�
อนุรักษ�ให�คงอยู�ตลอดไป 

- ประชาชนไม�ได�รับการศึกษาในด�าน
การศึกษาตามอัธยาศัยอย�างทั่วถึง 

ทุกหมู�บ�าน - ประชาชนจะต�องได�รับการศึกษาในทุกเรื่องที่
ต�องการศึกษา 

- ไม�มีสถานที่ท�องเที่ยวในพื้นที่ ทุกหมู�บ�าน การท�องเที่ยวในจังหวัดแพร�มีหลากหลายและเป;นที่
รู�จักมากขึ้น สมควรที่จําเป;นต�องมีการพัฒนาหรือ
ดึงดูดศักยภาพที่มีอยู�มาใช�ให�เกิดประโยชน�มากที่สุด 

ด�านสังคม - ปDญหาจากภัยธรรมชาติที่สร�างความเสีย
หาแก�ชีวิตและทรัพย�สิน การเตรียมความ
พร�อมอยู�เสมอ จะลดความสูญเสียได�ใน
ระดับหนึ่ง 

ทุกหมู�บ�าน สามารถปIองกันภัยจากธรรมชาติได�ทันท�วงที         
ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย�สิน 

เจ�าหน�าที่ขาดความรู� ความเข�าใจในการ
ปฏิบัติงานอย�างถูกต�อง 

เจ�าเหน�าที่ของอบต.
และอาสาสมัคร    

อปพร. 

เจ�าหน�าที่และอาสาสมัคร อปพร. มีความรู�ความเข�าใจ
ในการปฏิบัติงานอย�างถูกต�อง 

การแพร�ระบาดของยาเสพติด ยังคงมีอยู�ใน
ชุมชน เนื่องจากขาดความต�อเนื่องในการ
ปIองกันและปราบปราม 

ทุกหมู�บ�าน ยาเสพติดจะต�องมีแนวโน�มลดลงอย�างต�อเนื่อง 
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ชื่อปFญหา ขอบข6ายและปริมาณปFญหา พื้นที่เป<าหมาย 

กลุ6มเป<าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน0มในอนาคต 

 การส�งเสริมกิจกรรมกีฬา  นันทนาการเพื่อ
ลดปDญหาเยาวชนติดยาเสพติดและเน�นการ
มีส�วนร�วมของชุมชน 

ทุกหมู�บ�าน เยาวชนไม�มัวเมากับสิ่งเสพติด เข�าร�วมกิจกรรม
อย�างต�อเนื่อง สร�างภูมิคุ�มกันโดยสถาบัน
ครอบครัว 

ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย�างยั่งยืน 

ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทําการเกษตร 
ทําให�ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร�างรายได�
ให�กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู�บ�าน สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป 
พึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอย�างเดียวและจัดตั้ง
กลุ�มอาชีพเสริมรายได�  

การขาดการรวมกลุ�มเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่ง
นับว�าเป;นพลังสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชน 

ทุกหมู�บ�าน ระบบการผลิตแบบรวมกลุ�มจะช�วยให�สามารถ
แข�งขันกับคู�แข�งได�ดีกว�าทั้งด�านต�นทุน แรงงาน 
และผลผลิต 

ขาดความรู�ความเข�าใจในการดําเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุกหมู�บ�าน ปDจจุบันค�าครองชีพสูงส�งผลให�การดํารงชีวิต
ล�มเหลวการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จะสามารถช�วยได� 

ด�านโครงสร�างพื้นฐาน เส�นทางคมนาคมไม�สะดวกในการสัญจร ทุกหมู�บ�าน การคมนาคมมีความสะดวก มีการพัฒนาเส�นทาง
เพราะองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นเป;นหน�วยงานที่
มีความใกล�ชิดกับประชาชนมากที่สุด 

ระบบไฟฟIายังไม�ทั่วถึงโดยเฉพาะครัวเรือนที่
ตั้งอยู�ห�างไกลหมู�บ�านการติดตั้งไฟฟIาส�อง
สว�างตามแหล�งชุมชนต�างๆ 

ทุกหมู�บ�าน การขยายระบบไฟฟIาให�มีไฟฟIาใช�อย�างเพียงพอ
และทั่วถึง เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

ระบบจราจร การติดตั้งปIายสัญญาณ
การจราจรต�างๆยังจุดที่จําเป;นต�องติดตั้ง 

ทุกหมู�บ�าน ปDญหาอุบัติเหตุบนท�องถนน การติดตั้งปIายจราจร
ต�างๆจะสามารถลดปDญหาได�ในระดับหนึ่ง 
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ชื่อปFญหา ขอบข6ายและปริมาณปFญหา พื้นที่เป<าหมาย 

กลุ6มเป<าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน0มในอนาคต 

 ขาดแหล�งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล�ง 

หมู�ทุกหมู�บ�าน น้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคเป;นปDจจัยที่สําคัญใน
การดํารงชีวิต ที่ท�องถิ่นต�องดูแลจัดหาให�เพียงพอ 

ด0านการบริหารจัดการบ0านเมืองที่ดี ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มาก ทําให�การบริการ
ประชาชนยังขาดความคล�องตัวและมี
ขั้นตอนมาก 

เจ�าหน�าที่ของ อบต. การอธิบายและการประชาสัมพันธ�การทําความ
เข�าใจให�กับประชาชนในพื้นที่ได�ทราบถึงบทบาท
และวิธีการบริหารงาน วิธีการทํางาน 

 ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู�ด�าน
การเมืองการปกครอง ทําให�กระบวนการ
ตรวจสอบทางการเมืองยังอ�อนแอ 

ทุกหมู�บ�าน การปกครองระบบประชาธิปไตยเป;นการปกครอง
โดยประชาชนเพื่อประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค�
ความรู�ด�านการเมืองการปกครองต�องมีความ
สมดุล 

 การรับรู�ข�าวสารยังไม�ทั่วถึง การ
ประชาสัมพันธ�ยังไม�ได�รับความสําคัญ 
 

เจ�าหน�าที่ของ อบต. การรับรู�ข�าวสารเป;นสิ่งสําคัญ การให�บริการด�าน
เสียงตามสายต�องใช�การได�ดีตลอดเวลา 

 การปรับปรุงแหล�งน้ําเพื่อปIองกันน้ําท�วมขัง ทุกหมู�บ�าน ระบบการจัดการแหล�งน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
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ชื่อปFญหา ขอบข6ายและปริมาณปFญหา พื้นที่เป<าหมาย 

กลุ6มเป<าหมาย 
การคาดการณ�แนวโน0มในอนาคต 

ด0านการสาธารณสุข เกิดปDญหาเกี่ยวกับโรคทั่วไปและโรคระบาด
ต�าง ๆ  

ทุกหมู�บ�าน ดําเนินการควบคุมโรคระบาดและโรคทั่วไปที่เกิด
แก�ประชาชนและเกษตรกรลดลง 

 องค�กรดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชนขาด
ความเข�มแข็ง 
 

อสม.และรพ.สต. การดําเนินงานขององค�กรภาคีด�านสาธารณสุขใน
พื้นที่มีความเข�มแข็งสามารถให�บริการประชาชน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 ปDญหางบประมาณด�านการบริการ
สาธารณสุขไม�เพียงพอ 

ศูนย� ศสมช.         
ทุกหมู�บ�าน 

สนับสนุนงบประมาณให� ศสมช. ซื้อวัสดุอุปกรณ�
ทางการแพทย�เพื่อให�สามารถให�บริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก�ประชาชนได� 

ปFญหาด0านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล0อม 

ปDญหาไม�มีสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย 
 

ทุกหมู�บ�าน จัดหาสถานที่กําจัดขยะหรือจ�างเอกชนกําจัดขยะ 
 

 ปDญหาการบุกรุกที่สาธารณะ ทุกหมู�บ�าน รังวัดตรวจสอบและปDกเสาล�อมรั้วที่สาธารณะ 
 ปDญหาภูมิทัศน�ตามสองข�างทางถนนสาย

หลักไม�สะอาดสวยงาม 
ทุกหมู�บ�าน แผ�วถางกําจัดวัชพืช สองข�างทางถนนสายหลัก

และปลูกต�นไม� 
 ปDญหาด�านมลภาวะต�าง ๆที่เกิดจากการ

ประกอบกิจการที่อาจเป;นอันตรายต�อ
สุขภาพ 

ทุกหมู�บ�าน ให�ความรู�ผู�ประกอบการและตรวจสอบการ
ประกอบกิจการเป;นระยะ 
 

 ปDญหาตลิ่งริมแม�น้ํายมพังทลาย ทุกหมู�บ�าน ประสานของบประมาณก�อสร�างพนังกันตลิ่งเพื่อ
ปIองกันตลิ่งพังทลาย 

 ปDญหาพันธุ�ปลาในหนองน้ําในแต�ละป2ไม�
เพียงพอ 

แหล�งน้ําสาธารณะ จัดหาพันธ�ปลาปล�อยตามแหล�งน้ําสาธารณะ 
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     ผลการวิเคราะห�สรุปสถานการณ�การพัฒนาในปFจจุบัน 

ปFจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ6อน (Weakness) 

ด0านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
1.  มีโรงเรียนระดับประถม  1 โรง และครูผู�สอนอย�างเพียงพอ 
มีศูนย�พัฒนาเด็ก 1 ศูนย� และผู�ดูแลเด็กเพียงพอ 
2.  ประชาชนมีการดําเนินกิจกรรมด�านการอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปDญญา
ท�องถิ่นอยู�เสมอ 
3.  มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  คือ  วัด จํานวน 2  แห�ง 
4.  มีความเชื่อและภูมิปDญญาท�องถิ่นที่มีเอกลักษณ�เป;นของตนเอง 
5.  เด็กนักเรียนมีความสามารถในการเล�นกีฬาสากล 

ด0านการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี 
1. เด็กนักเรียนไปเรียนในเมือง 
2.  อุปกรณ�สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไม�เพียงพอ 
3.  พื้นที่บางหมู�อยู�ห�างไกลศูนย�เด็กและโรงเรียน จึงหันไปเรียนในเมืองหรือในพื้นที่ที่

ใกล�เคียง 
4.  ผู�ปกครองเด็กเป;นเกษตรกรมีฐานะยากจน 
5.  เด็ก  เยาวชน  ขาดความสนใจที่จะร�วมอนุรักษ�วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปDญญา
ท�องถิ่นเท�าที่ควร 
6.  งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม  หรือโครงการต�าง ๆ มีจํากัด 
7.  ขาดสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่เพียงพอและเหมาะสม 
8. สถานที่เล�นกีฬาและออกกําลังกายคับแคบโดยใช�ลานหน�าสถานที่ราชการ 
ขาดการสนับสนุนส�งเสริมด�านกีฬาอย�างจริงจัง 
9.  ประชาชนซึ่งส�วนใหญ�เป;นเกษตรกรไม�มีเวลาว�าง 

ด0านการเศรษฐกิจ 
1.  พื้นที่เหมาะสมสําหรับการทําการเกษตร 
2.  มีแหล�งน้ําสําหรับการเกษตรในฤดูแล�ง 
3.  มีแรงงานจํานวนมาก 
 
 

 

ด0านการเศรษฐกิจ 
1. เกษตรกรขาดความรู�ด�านการเกษตรอย�างแท�จริง 
2. เกษตรกรใช�สารเคมี 
3. เกษตรกรขาดเงินทุน 
4. ขาดการรวมกลุ�มจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตรแหล�งน้ําสําหรับการเกษตรตื้นเขิน 
5. ขาดการส�งเสริมและรวมกลุ�มดําเนินการอย�างจริงจัง 
6. ขาดแหล�งเงินทุน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ6อน (Weakness) 

ด0านโครงสร0างพื้นฐาน 
1.  เส�นทางคมนาคมระหว�างตําบล  หมู�บ�านมีทั่วถึง 
2.  มีระบบน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคอย�างเพียงพอ 
3.  แผนงานโครงการพัฒนาต�าง ๆ มีการบรรจุไว�ในแผนพัฒนา อบต. เพื่อพิจารณา
ดําเนินการต�อไป 

 

ด0านโครงสร0างพื้นฐาน 
1. เส�นทางคมนาคมชํารุด 
2.  การดําเนินการก�อสร�างเส�นทางคมนาคมใช�งบประมาณจํานวนมาก 
2. ประชาชนบางรายไม�ยินยอมให�ตัดถนนสู�พื้นที่การเกษตรผ�านพื้นที่ของตน 
3. น้ําใต�ดินบางหมู�บ�านไม�เหมาะที่จะนํามาทําระบบประปาหมู�บ�าน(น้ําสีเหลือง) 
4. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟIาอย�างทั่วถึง 
5. ประชาชนในพื้นที่มีน�อยครัวเรือน และแต�ละหมู�บ�านมีพื้นที่อยู�ห�างไกลกัน  

 
ด0านสังคม 
1.  มีการต�อต�านปIองกันปรามปรามยาเสพติดอย�างจริงจัง 
2.  ประชาชนผู�ยากจน  ด�อยโอกาส หรือผู�ประสบสาธารณภัยได�รับการช�วยเหลือ
สงเคราะห� 
3.  ประชาชนมีคุณธรรม  ศีลธรรมในการดําเนินชีวิต 
4.  ประชาชนเห็นคุณประโยชน�ของการออกกําลังกาย 
5.  มีกลุ�มพลังมวลชน คือ อปพร.และสมาชิกตํารวจบ�าน 
6. มีการจัดตั้งกลุ�มสตรีและเยาวชน 
 

ด0านสังคม 
1.  การเปลี่ยนทางทางสังคม เศรษฐกิจทําให�ประชาชนหันเข�าไปสู�การติดสารเสพติด 
2.  คนชราผู�ยากจน  ผู�ด�อยโอกาส มีจํานวนมาก 
3.  วัฒนธรรมตะวันตกทําให�วิถีชีวิต  ค�านิยม ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป 
4. กลุ�มพลังมวลชนขาดการรวมกลุ�มที่เข�มแข็ง 
5. ขาดวัสดุอุปกรณ�ในการปฏิบัติหน�าที่บรรเทาสาธารณภัย 
6. กลุ�มพลังมวลชนได�รับสวัสดิการไม�เพียงพอ 
7. กลุ�มเด็กสตรีและเยาวชนขาดการรวมกลุ�มดําเนินกิจกรรมที่เข�มแข็ง 
8. งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินการของกลุ�มต�าง ๆไม�เพียงพอ 

ด0านการสาธารณสุข 
1. มีสถานีอนามัยประจําตําบล และเจ�าพนักงานสาธารณสุข 
2. มีสมาชิก อสม.ทุกหมู�บ�าน 

ด0านการสาธารณสุข 
1. วัสดุอุปกรณ�ทางการแพทย�และสาธารณสุขไม�เพียงพอ 
2. ประชาชนการการสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
3. สมาชิก อสม.ไม�มีสวัสดิการในการดําเนินกิจกรรมต�างๆ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ6อน (Weakness) 

ด0านการเมืองการบริหาร 
1.  กฎหมายเอื้อประโยชน�ให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการบริหารการปกครองท�องถิ่น 
2.  กฎหมายกระจายอํานาจให�ท�องถิ่นบริหารพัฒนาท�องถิ่นในหลาย ๆ ด�าน 
 
 
 

ด0านการเมืองการบริหาร 
1.  ประชาชนยังไม�เข�าใจในบทบาทหน�าที่ของตนเองในการมีส�วนร�วม 
2.  งบประมาณเงินรายได�ของท�องถิ่นมีไม�เพียงพอ 
3.  บุคลากรขาดความรู�ความสามารถ 
4.  บุคลากรของท�องถิ่นมีไม�เพียงพอ 
5.  วัสดุครุภัณฑ�ของท�องถิ่นไม�เพียงพอ 
 

ด0านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
1. ประชาชนมีความร�วมมือที่จะร�วมโครงการกําจัดขยะมูลฝอย 
2. มีที่สาธารณะเหมาะสมที่จะปลูกป̀าชุมชน 
3. มีสถานที่สําหรับปลูกหญ�าแฝก 

ด0านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อม 
1. ไม�มีสถานที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอย 
2. ขาดการมีส�วนร�วมของประชาชนในการปลูกป̀าและบํารุงรักษาป̀าชุมชนเท�าที่ควร 
3. ประชาชนไม�ให�ความร�วมมือในการปลูกหญ�าแฝกเท�าที่ควร 
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ปFจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

1.   นโยบายของรัฐบาล สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการแก�ไขปDญหาความยากจนและ     
     การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.  นโยบายการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจและอนุภูมิภาคลุ�มแม�น้ําโขงสนับสนุนการ

เชื่อมโยงการค�า  การลงทุน  และการท�องเที่ยว กับประเทศเพื่อนบ�าน 
3.  การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) เป;น

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาและแก�ไขปDญหาของจังหวัด 
4.  นโยบายการกระจายอํานาจสู�ท�องถิ่น เพิ่มโอกาสในการพัฒนาที่สอดคล�องกับสภาพ

ปDญหาและความต�องการของประชาชน  ทําให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วมได�ดียิ่งขึ้น 
5.  มีการส�งเสริมการท�องเที่ยวในระดับนานาชาติมากขึ้นและนักท�องเที่ยวมีกระแสนิยม

การท�องเที่ยวทางธรรมชาติ  การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ�และการท�องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

6.  นโยบายของรัฐบาลเอื้อต�อการพัฒนา OTOP และ SMEs นโยบายรัฐบาลสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

7.  นโยบายเร�งรัดการปลูกพืชเศรษฐกิจและการเกษตรปลอดภัย 
๘.  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผู�มีอิทธิพลอย�างจริงจัง 
๙. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนโครงการพัฒนาลุ�มน้ํายม เพื่อแก�ไขปDญหาอุทกภัยและ  

ภัยแล�ง 
๑๐.  พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วน

ท�องถิ่น พ.ศ.  2542 ทําให�ท�องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
1๑.  สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน�มดีขึ้น 
1๒.  การเตรียมเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

1.   กฎระเบียบบางประการไม�เอื้อต�อการประกอบอาชีพท�องถิ่นบางประเภท เช�น 
การผลิตสุราพื้นบ�าน  การทําประดิษฐกรรมจากไม� 
2.   การเปWดตลาดการค�าเสรีกับประเทศเพื่อนบ�าน (FTA) ส�งผลกระทบทําให�เกิดการ
แข�งขันในตลาดสูงขึ้น 
3.    ผลกระทบจากความขัดแย�งทางการเมืองระดับประเทศกระแสวัฒนธรรม
ตะวันตกทําให�เกิดปDญหาวัยรุ�น 
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วิสัยทัศน� (Vision)  และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท0องถิ่น 
             วิสัยทัศน�องค�การบริหารส6วนตําบลแม6ยม   
        “ตําบลน6าอยู6  มุ6งสู6เกษตรก0าวหน0า  การศึกษาก0าวไกล  ประชาชนมีรายได0  ใส6ใจวัฒนธรรมท0องถิ่น  รักษ�สิ่งแวดล0อม” 
 
             พันธกิจ 

1. ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยวที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
2. จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให�ได�มาตรฐาน 
3. ส�งเสริมการปIองกันและแก�ไขปDญหาภัยพิบัติ  ควบคู�กับการอนุรักษ�ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
4. ส�งเสริมการปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. ส�งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
6. ส�งเสริมและบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปDญญาท�องถิ่น 
7. ส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ผลิตภัณฑ�ชุมชน  และส�งเสริมสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาท�องถิ่น 

          9.  ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค�กรและการบริการประชาชน 
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      จุดมุ6งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.  ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงเกษตร ,เชิงวัฒนธรรมประเพณีท�องถิ่น ศาสนสถานให�เป;นจุดเด�น 
2.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให�ได�มาตรฐานเพียงพอต�อความต�องการของประชาชน 

          3.  เพื่อให�การปIองกันและแก�ไขปDญหาภัยพิบัติมีประสิทธิภาพ  ควบคู�กับการอนุรักษ�ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
          4.  เพื่อส,งเสริมการป4องกันและปราบปรามป8ญหายาเสพติดอย,างจริงจัง  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีให�ประชาชนได�รับบริการทางด�านสาธารณสุขอย�างทั่วถึง มี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ� มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน , สงเคราะห�ให�ความช�วยเหลือและให�โอกาสแก�เด็ก เยาวชน สตรี ผู�สูงอายุ ผู�พิการ  ผู�ด�อยโอกาสและผู�ช�วยเหลือ
ตัวเองไม�ได� 
         5.  ประชาชนได2รับการศึกษาอย,างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป=นสังคมแห,งการเรียนรู2 สามารถปรับตัวตามเหตุการณ$ที่เปลี่ยนแปลงไปได2อย,างมีคุณค,า มีความสนใจใน
การเล�นกีฬาและออกกําลังกายเป;นประจํา 
          6.  ส,งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปDญญาอันดีงามของท�องถิ่น เพื่อให2เกิดการพัฒนาจิตใจให2คิดดีทําดี และใช2เป=นหลักแนวทางดําเนินชีวิต
ที่ดี 
          7.  เพื่อส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร  ผลิตภัณฑ�ชุมชนให�มีคุณภาพสามารถแข�งขันกับตลาดภายนอกและพัฒนาอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให�มีความยั่งยืน 
          8.  เพื่อส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนและพัฒนาท�องถิ่นเพิ่มศักยภาพชุมชน ให2เป=นชุมชนเข2มแข็ง ร,วมคิด ร,วมทํา ร,วมรับผิดชอบต,อท2องถิ่น พัฒนาชุมชน
ร,วมกันอย,างมีประสิทธิภาพ 
         9.  เพื่อส�งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในและการให�บริการประชาชนเป;นไปอย�างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต�องการและสามารถตรวจสอบได� 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส6วนตําบลแม6ยม  
 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันที่
สอดคล�องกับศักยภาพของพื้นที่ 

1.1  ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเที่ยว 
 

2. จําเป;นเร�งด�วนในด�านแหล�งน้ํา ถนน สะพาน 
และโครงสร�างพื้นฐานอื่นๆ 

2.1 ก�อสร�าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส�งอย�างมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานในการขนส�งทั้งทางบกและทางน้ํา 
2.2 ก�อสร�าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ํา 
2.3 พัฒนาระบบไฟฟIาและไฟฟIาสาธารณะ 
2.4 พัฒนาระบบน้ําประปาให�มีคุณภาพและเพียงพอ 
2.5 พัฒนาและจัดให�มีแหล�งน้ําเพื่อการเกษตรอย�างเพียงพอและทั่วถึง 
2.6 ส�งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให�เป;นระเบียบเรียบร�อย  
2.7 ดําเนินการจัดทําผังเมืองให�เป;นไปตามระเบียบกฎหมาย 

3. การปIองกันและแก�ไขปDญหาภัยพิบัติ  ควบคู�
กับการอนุรักษ�ฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

3.1 พัฒนาระบบปIองกันและแก�ไขปDญหาน้ําท�วม น้ําแล�ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต�างๆ 
3.2 ส�งเสริมกิจการอาสาสมัครปIองกันภัยฝ`ายพลเรือน 
3.3  ส�งเสริมให�มีการอนุรักษ�และฟklนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
3.4  ลดปDญหามลภาวะ  จัดให�มีสุสานและฌาปนสถานให�ได�มาตรฐาน 

4. การปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติดและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.1 สร�างจิตสํานึก รณรงค�ในการปIองกันและแก�ไขปDญหายาเสพติด 
4.2 ส�งเสริมและสนับสนุนองค�กรหรือหน�วยงานอื่นในการปIองกันปราบปราม บําบัดรักษาและพัฒนาอาชีพ 
4.3 จัดสวสัดิการและการสงเคราะห�ให�แก�เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู�ด�อยโอกาสและผู�ช�วยเหลือตัวเองไม�ได� 
4.4 ส�งเสริมอาชีพเพื่อสร�างรายได�หรือเสริมรายได�ให�แก�เด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา ผู�ด�อยโอกาสและผู�ช�วยเหลือตัวเอง
ไม�ได� 
4.5  เสริมสร�างความเข�มแข็งให�ชุมชนและพัฒนาสังคม 
4.6 ส�งเสริมพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานและส�งเสริมการบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่มีคุณภาพ  อย�างทั่วถึง 

5.  การพัฒนาด�านการศึกษาและการกีฬา 5.1  ส�งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�มีมาตรฐานทั้งในและนอกระบบ 
5.2  สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ� ครุภัณฑ� อาคารสถานที่สําหรับการศึกษา และจัดให�มีการแพร�ข�อมูลข�าวสารต�าง ๆ  
5.3  ส�งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ  เพื่อมวลชนและพัฒนาสู�ความเป;นเลิศทางกีฬาสมัครเล�นและกีฬาอาชีพ 
5.4  จัดสร�างและบํารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ�สําหรับการออกกําลังกายและการกีฬา 
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ยุทธศาสตร�การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

6. การอนุรักษ�ส�งเสริมและฟklนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปDญญา
ท�องถิ่น 

6.1 ส�งเสริมให�ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามคําสั่งสอนของศาสนา 
6.2 ส�งเสริมให�ประชาชนอนุรักษ�และบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท�องถิ่นและสืบสานภูมิปDญญา
ท�องถิ่น 
6.3 ส�งเสริมให�มีการอนุรักษ�และบํารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

7. พัฒนาการเกษตร  ผลิตภัณฑ�ชุมชนและ
ส�งเสริมสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

7.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค�าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� 
7.2 ส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรให�มีคุณภาพ 
7.3 ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7.4 ส�งเสริมการพัฒนาความรู�ความเข�าใจและสร�างจิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนากระบวนการเรียนรู�ด�านการจัดทํา
แผนชุมขนและแผนพัฒนาท�องถิ่น 

8.1 ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแก�ผู�นําทุกภาคส�วนและประชาชนทั่วไป 
8.2 ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชนและการบูรณาการแผนชุมชนเข�าสู�แผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น 

9. พัฒนาบุคลากรให�มีความรู�ความสามารถ
และมีคุณธรรมและการพัฒนาอาคารสถานที่
และเครื่องมือเครื่องใช� วัสดุอุปกรณ�ให�เพียงพอ
และทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

9.1 พัฒนาบุคลากรของท�องถิ่นให�มีความรู�ความสามารถและมีคุณธรรมและการปฏิบัติหน�าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดี 
9.2 พัฒนาอาคารสถานที่ให�เอื้อต�อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม 
9.3 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช� วัสดุอุปกรณ�ให�เพียงพอและทันสมัย 
9.4 จัดให�มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร�เพื่อการพัฒนา (GIS) 

 
 

 
 

 
 

                                



 


