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สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ . 2542 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และไดใหความหมายแผนพัฒนาไว ดังนี้ 

  “แผนพัฒนา” หมายความรวมถึง แผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป 

    “แผนยุทธศาสตรการพัฒนา”หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

  “แผนพัฒนาสามป” หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและ
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
 1. เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง ๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา และวิสัยทัศนในท่ีสุด  
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 2. เปนแผนท่ีมีความมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   
 3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนท่ีมีความตอเนื่อง
เปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการแปลงแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติในรอบระยะเวลาสามป 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือแสดงการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 4. เพ่ือแสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
 5. เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
 6. เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนในการทํางานและลดความเสี่ยงจากการบริหารท่ีไรทิศทาง 
 7. เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 

3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนาใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมท้ังสอดคลอง
กับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปญหา                
ความตองการและขอมูล นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 3. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
 4. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป  

4. ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
   การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดพิจารณา
อยางรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและ
สงผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอสาธารณะสูงสุด   
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สวนที่ 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเทศบาลตําบลแมจัน 
 

1. สภาพทั่วไป 
 1.1 สภาพภูมิศาสตร 
  1.1.1 ท่ีตั้ง  
    เทศบาลตําบลแมจันตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 
หางจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึงละติจูด 100 องศา
เหนือ และ ลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 815 กิโลเมตร 
  1.1.2 อาณาเขต 
    เทศบาลตําบลแมจันปจจุบันมีพ้ืนท่ีประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร 
    ทิศเหนือ ติดตอกับบานศาลาหมูท่ี 8 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน และบานแมคี        

หมูท่ี 9 (อบต.ปาซาง) ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
    ทิศใต        ติดตอกับบานปงตอง หมูท่ี 5 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย 
    ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหวยเวียงหวาย หมู ท่ี 6 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน  

อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับบานปาบง หมูท่ี 2 (อบต.ปาตึง) ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย                                              
  1.1.3 สภาพภูมิประเทศ 
     ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมจัน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือมีแมน้ําจันไหลผาน 
  1.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
      สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลแมจันเปนแบบมรสุมเมืองรอน แบงออกเปน 3 ฤดู  
      1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส 
      2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส  ฝนตกชุกท่ีสุด ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
      3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน อุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 7 - 10 องศาเซลเซียส 
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2. ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลแมจัน 

 2.1 ขอมูลการปกครอง 
 เทศบาลตําบลแมจันประกอบดวยพ้ืนท่ีของหมูบานตาง ๆ ท้ังหมด 7 หมูบาน 6 ชุมชน ดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชุมชน หมูท่ี พ้ืนท่ี 

1 ชุมชนแมจัน   2 หมูท่ี  1 (บางสวน)  และหมูท่ี 2 

2 ชุมชนแมจันตลาด   3 หมูท่ี  3   

3 ชุมชนเดนปาสัก 4 หมูท่ี  4 (บางสวน) 

4 ชุมชนปงตอง-ตนฮาง 5 หมูท่ี  5 (บางสวน) 

5 ชุมชนเหมืองฮอ   7 หมูท่ี  7               

6 ชุมชนศาลา 8 หมูท่ี  8 (บางสวน) 
  

 2.2 การจัดตั้งเทศบาลตําบลแมจัน   
  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 
 

 2.3 ดวงตราเทศบาลตําบลแมจันและความหมาย 

 

 
  

ดวงตราเทศบาลตําบลแมจัน  
เปนรูปวงกลมลอมรอบภายในเปนภาพพญานาคพนน้ําอยูในน้ํา  

ดานหลังเปนทุงนาขาว มีภูเขาลอมรอบ  
แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทองถ่ินท่ีมีน้ําดี ขาวดี ภูมิอากาศดี 
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 2.4 ประวัติเทศบาลตําบลแมจัน 
  ป พ.ศ. 2499 เปนสุขาภิบาล ชื่อวา “สุขาภิบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย”  
  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 49 เลม 73 ตอนท่ี 45 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2499)  
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แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลแมจัน ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2499 
 

 
 
    วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 

  เดิมสุขาภิบาลแมจันตั้งอยูบริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันปจจุบันไดลื้อไปแลว ตั้งอยู
บริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอหลังเกาอาคารไม ซ่ึงใชเปนท่ีตั้งสํานักงานสรรพากรอําเภอแมจัน 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน สํานักงานประมงอําเภอแมจันและก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน ในปจจุบัน
ตอมายายไปอยูบนชั้น 2 ของอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันในปจจุบัน ซีกดานทิศเหนือ ยายมาอยูอาคาร
กาญจนาภิเษก ชั้น 2 เลขท่ี 4 หมู 2 ถนนหิรัญนคร  

   วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยายมาอยูอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเทศบาล
ตําบลแมจัน เลขท่ี 190/1 หมูท่ี 3 ถนนลาวจกราช  

  ปจจุบันอาคารสํานักงานตั้งอยู เลขท่ี 555 หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 



8 

 
 

 
  2.5 ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
  2.5.1 ถนน 
   ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง  จํานวน  3  สาย 
   สภาพถนน ราดยาง  จํานวน   3 สาย  ระยะทาง  5  กม.  
   ทางหลวงทองถ่ิน   จํานวน  50  สาย 
   สภาพถนน คอนกรีต จํานวน  45 สาย ระยะทาง   9,096 กม. 
    ราดยาง  จํานวน    5  สาย ระยะทาง   3,234   กม. 
   ถนนของทองถ่ิน    จํานวน   1 สาย 
   สภาพถนน คอนกรีต  จํานวน   1   สาย ระยะทาง   0.067   กม. 

  2.5.2 ประปา 
   การประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปา           
สวนภูมิภาคอําเภอแมจัน ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันสวนใหญใชบริการน้ําประปาสวน
ภูมิภาค และมีครัวเรือนบางสวนท่ีใชน้ําบอบาดาล บอน้ําตื้น และประปาภูเขา  

  2.5.3 ไฟฟา 
      ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จํานวน 2,213 ครัวเรือน
      ถนนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาสาธารณะใชทุกสาย  

  2.5.4 การส่ือสาร 
   มีท่ีทําการไปรษณียแมจัน จํานวน 1 แหง  

  โทรศัพทใชบริการจาก บริษัท ทีโอที จํากัด สาขาแมจัน และบริษัท ทีทีแอนดที (TT&T)    

 2.6 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  2.6.1 ทรัพยากรน้ํา 

 แหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําจัน กวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร  
อยูในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ประมาณ 3 กิโลเมตร  ไหลผานพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 
4 หมูบาน คือ หมูท่ี 2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก 

   2.6.2 สภาพส่ิงแวดลอม 
 สภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของ

ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูล
ฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไวลวงหนา 

   2.6.3 การระบายน้ํา 
    จํานวนราง/ทอระบายน้ํา   61   แหง  รวมระยะทาง   12,582.80   กม. 
    บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง   3   แหง   ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดครึ่งวัน 
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 2.7 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
  2.7.1 อุตสาหกรรม 
   การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงสีขาว จํานวน 5 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 2 แหง 
ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 

  2.7.2 การพาณิชย 
    ธนาคาร 7 แหง บริษัท    69 แหง 
    หางหุนสวนจํากัด      14 แหง รานคาตาง ๆ    206 แหง 
    สถานีบริการน้ํามัน 6 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
    ตลาดสด 5 แหง ปมแกส    1 แหง 
    สถาบันการเงิน     6 แหง กิจการประกัน    7 แหง 

  2.7.3 สถานบริการ 
    โรงแรม/ท่ีพัก   4 แหง 
    รานอาหาร 60 แหง 
 
 

รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2557 

 
 
 

พื้นที ่

 

จํานวน
ครัวเรือน 

 

จํานวน
คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือน

เฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายได
บุคคล
เฉลี่ย 

(บาท/ป) 

  
 อาชีพหลัก 

 
อาชีพรอง 

 
รายได

อ่ืน 

ปลูก 
เลี้ยง  
หาเอง 

ชุมชนเหมืองฮอ หมูที่ 7 61 100 164,764 67,721 45,141 31,148 308,774 188,352 
ชุมชนแมจนั หมูที่ 2 124 351 444,501 23,002 33,833 5,173 506,509 178,938 
ชุมชนเดนปาสัก หมูที่ 4 178 402 289,304 6,130 7,482 3,872 306,788 135,841 
ชุมชนแมจนัตลาด หมูที่ 3 194 396 218,013 18,816 4,830 2,542 244,202 119,634 
ชุมชนศาลา หมูที่ 8 105 311 287,984 20,044 17,512 22,550 348,090 117,522 
ชุมชนรองผักหนาม หมูที่ 1 18 55 248,661 37,778 11,911 8,749 307,099 100,505 
ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 98 274 234,901 19,523 7,787 6,643 268,854 961,60 

ทุกพื้นที ่ 778 1,889 278,527 21,109 15,468 8,869 323,972 133,431 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เม่ือเดือน มีนาคม 2557) 
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จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2557 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม-ทํานา 14 1.56 14 1.42 28 1.48 
เกษตรกรรม-ทําไร 3 0.33 1 0.10 4 0.21 
เกษตรกรรม-ทําสวน 1 0.11 - - 1 0.05 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - - - - - 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 71 7.89 89 9.00 160 8.47 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 0.33 5 0.51 8 0.42 
พนักงานบริษัท 9 1.00 5 0.51 14 0.74 
รับจางท่ัวไป 339 37.67 292 29.52 631 33.40 
คาขาย 167 18.56 266 26.90 433 22.92 
ธุรกิจสวนตัว 48 5.33 37 3.74 85 4.50 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 69 7.67 79 7.99 148 7.83 
กําลังศึกษา 118 13.11 107 10.82 225 11.91 
ไมมีอาชีพ 58 6.44 94 9.50 152 8.05 

รวม 900 100.00 989 100.00 1,889 100.00 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เม่ือเดือน มีนาคม 2557) 

 

  2.7.4 การทองเท่ียว 
    ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไปแหลงทองเท่ียว
ตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็กประเทศพมา สามเหลี่ยม-
ทองคํา อําเภอเชียงแสน สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง ไดแก  

1) โปงน้ํารอน หมูท่ี 11 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2) น้ําตกตาดทอง หมูท่ี 7 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
3) น้ําตกหวยมะหินฝน หมูท่ี 14 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
4) น้ําตกหวยกางปลา หมูท่ี 15 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
5) น้ําตกปางสา หมูท่ี 17 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
6) ลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมูท่ี 13 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
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 2.8 ขอมูลดานสังคม 
  2.8.1 ประชากร 
 

สถิติจํานวนประชากรยอนหลัง 
 

รายการ 
ปปจจุบัน  

(พ.ศ. 2557) 
ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2556) 
2 ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2554) 
ประชากรชาย (คน) 1,809 1,675 1,873 
ประชากรหญิง (คน) 1,967 1,877 2,031 
รวมประชากร (คน) 3,776 3,552 3,904 
บาน (หลังคาเรือน) 2,213 2,223 2,136 
  

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุและเพศ  
 

กลุมอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 104 75 179 2.80 2.02 
05-09 103 95 198 2.78 2.56 
10-14 71 77 148 1.91 2.07 
15-19 89 89 178 2.40 2.40 
20-24 112 90 202 3.02 2.43 
25-29 127 105 232 3.42 2.83 
30-34 109 129 238 2.94 3.48 
35-39 113 117 230 3.05 3.15 
40-44 119 159 278 3.21 4.28 
45-49 146 176 322 3.93 4.74 
50-54 153 177 330 4.12 4.77 
55-59 156 201 357 4.20 5.42 
60-64 116 116 232 3.13 3.13 
65-69 64 85 149 1.72 2.29 
70-74 64 89 153 1.72 2.40 
75-79 57 71 128 1.54 1.91 
80+ 62 95 157 1.67 2.56 

รวม 1,765 1,946 3,711 47.56 52.44 

(ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557) 



12 

 

 
 

ภาพปรามิดประชากรในเขตเทศบาลตําบลแมจันแยกตามอายุและเพศ (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2557) 
 

 จากภาพปรามิดประชากรในเขตเทศบาลตําบลแมจันแยกตามอายุและเพศขางตน                  
มีลักษณะเปนกราฟแทงแนวนอนท้ังดานซายและขวาของแกนปรามิด เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางของจํานวนประชากร หรือสัดสวนรอยละของประชากรในแตละชวงอายุระหวางเพศชาย 
(กราฟแทงดานซาย) และหญิง (กราฟแทงดานขวา) อยางชัดเจน โดยอายุนอยท่ีสุดจะอยูแทงลางสุด 
เริ่มตั้งแตชวงอายุ 0-4 ป และสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดานบนสุดคือชวงอายุท่ีสูงท่ีสุด 75-79 ป ซ่ึงจะมีจํานวน
ประชากรนอยกวาชวงอายุอ่ืน ๆ ทําใหสวนบนเปนยอดแหลมคลายปรามิด 
 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีจํานวนประชากรเพศหญิงมากกวาเพศชาย   
มีจํานวนประชากรวัยแรงงานท่ีมีอายุ 15-59 ป มากกวาจํานวนประชากรวัยเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 
และจํานวนประชากรวัยสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป ดังจะเห็นไดจากลักษณะของฐานปรามิดจะแคบ 
ตรงกลางพองออก และยอดคอย ๆ แคบเขา แสดงใหเห็นถึงจํานวนประชากรเกิดและจํานวนประชากร
ตายในเขตเทศบาลตําบลแมจันลดลง ซ่ึงปรามิดรูปแบบนี้เรียกวา “ปรามิดแบบหดตัว” 

 2.8.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   จํานวนสถานีตํารวจภูธร  1  แหง  ไดแก สถานีตํารวจภูธรแมจัน 

 2.9 ขอมูลดานการศึกษา  
  1) โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  1  แหง ไดแก โรงเรียนศึกษา
สงเคราะหแมจัน เปดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมปลาย   
  2) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  1  แหง  ไดแก  โรงเรียน          
บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) เปดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมตน 
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  3) สนามกีฬาทองถ่ิน  จํานวน  1  แหง 
  4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน  1  แหง  เอกชน จํานวน  3  แหง 
  5) ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2544 มีการบริหารงานโดย
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลแมจัน อยูในความควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองการศึกษา  

 

นักเรียนท้ังหมด      
หัวหนาสถานศึกษา 
ครูผูดูแลเด็ก          
ผูดูแลเด็ก 
ครูสอนภาษาจีน 
ผูชวยผูดูแลเด็ก 
แมบาน 
ยาม 

จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 

159 
  1 
  4 
  3 
  1 
  6 
  1 
  1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

ผูประกอบอาหาร 
หองเรียน 
หองสื่อการเรียนรู 
หองคอมพิวเตอร 
เครื่องคอมพิวเตอร 
หองประชุม 
หองสันทนาการ 
หองอาหาร 

จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 
จํานวน 

 1 
 8 
 1 
 1 
21 
 1 
 1 
 1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

(ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลตําบลแมจัน ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2557) 

จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2557 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม 

(คน) 

 
% ชาย 

(คน) 
% หญิง 

(คน) 
% 

ไมเคยศึกษา 106 11.788 156 15.77 262 13.87 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 16 1.78 14 1.42 30 1.59 
ต่ํากวาชัน้ประถมศึกษา 16 1.78 19 1.92 35 1.85 
จบชัน้ประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 254 28.2 315 31.85 569 30.12 
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 1-3, ม.1-3) 86 9.56 94 9.50 180 9.53 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม.4-6, ปวช.) 150 16.67 126 12.74 276 14.61 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา 53 5.89 40 4.04 93 4.92 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 193 21.44 202 20.42 395 20.91 
สูงกวาปริญญาตรี 26 2.89 23 2.33 49 2.59 

รวม 900 100.00 989 100.00 1,889 100.00 
   

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เม่ือเดือน มีนาคม 2557)  
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 6) ศาสนา  
 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 80  ศาสนาอ่ืนประมาณรอยละ 20 
  วัด/ท่ีพักสงฆ จํานวน   4     แหง 
  ศาลเจา จํานวน  1  แหง 
  โบสถคริสต จํานวน  1     แหง 
  7) ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
  แบบแผนชีวิตความเปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม โดยท่ัวไปจะ
เปนแบบลานนา เชน การแตงกาย ภาษาพูด อุปนิสัย ใจคอ ประเพณี มีประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณี
สงกรานต (ปใหมเมือง)  ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสืบสะตา ประเพณีตานกวยสลาก ประเพณีลอย
กระทง (เดือนยี่เปง) ประเพณีทําบุญปอยและการทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน วันเขาพรรษาและ
วันออกพรรษา ทอดกฐิน การประกอบศาสนกิจตาง ๆ เปนตน  

 2.10 ขอมูลดานสาธารณสุข 
  1) โรงพยาบาลรัฐบาล  1  แหง ไดแก  โรงพยาบาลแมจัน  เตียงคนไข  120  เตียง 
  2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  1  แหง 
  3) ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมจัน 1     แหง     
  4) คลีนิค                 6 แหง 
  5) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
  วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดย    จัดเก็บเอง    จางเอกชน 
  ปริมาณขยะมูลฝอย  ประมาณ   10   ตัน / 1 วัน 
  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน     1   คัน  ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา  
  รถยนตบรรทุกเททาย  จํานวน     1   คัน 
  รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย จํานวน     1   คัน 
  พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย   จํานวน 14   คน 
  มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน  10   ไร   
  มีบอฝงกลบขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   บอ 

  2.11 ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 
  2.11.1 สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 
    เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2554  ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน และ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
    การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 2,886 คน มี         
ผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 1,690 คน  คิดเปนรอยละ 58.56 มีบัตรเสีย 259 บัตร คิดเปนรอยละ 
15.33 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนน จํานวน  312  คน  คิดเปนรอยละ 18.46  
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    การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน เขตท่ี 1 (หมู ท่ี 1,2,4,5) มีผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน 1,461 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 874 คน  คิดเปนรอยละ 59.82  มีบัตรเสีย  33 
บัตร คิดเปนรอยละ 3.78 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน  51 คน  คิดเปนรอยละ 5.84 
    การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2 (หมูท่ี 3,7,8)  มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
1,425 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 816 คน คิดเปนรอยละ 57.26  มีบัตรเสีย  38  บัตร  คิดเปน
รอยละ  4.66  มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 6.62 
 
    2.11.2 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจัน 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหองคการเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี 
   1) นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสองคน
และอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได 
โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน   
   นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี  
 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  
 (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
 (3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
 (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  
 (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 
 

 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวปยนชุ    ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

2 นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

3 นางอนงค    วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

4 นายชาญชัย    ตั้งกองเกียรต ิ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
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 2) สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลประกอบดวย สมาชิกจํานวนสิบสองคน สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปนผูแทนของ
ปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความ
ผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึง
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาลมี
หนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล และรอง
ประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเม่ือประธานสภาเทศบาลไมอยู 
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 

          สภาเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง 
1 นายธีรศักดิ ์ ชูสกุลพัฒนา ประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
2 นายมณีรัตน   วงศปนตา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
3 นายสวย รินนายรักษ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
4 นางสาวพัชรา เหล็กกลา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
5 นายบุญชม ค้ิวดวงตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
6 นายประเสรฐิ อุดมชาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
7 ส.ต.ต.จักรพงษ โปทาว ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
8 นายอาทิตย เข่ือนเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
9 นายกฤษนัย เยาวธาน ี สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
10 นางวาสนา ธิขวัญ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
11 นางแสงอรุณ ศรีปนตา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
12 นางสมใจ ศาสตรแยม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 

 
 

 2.11.3 อัตรากําลัง 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) สังกัด จํานวน (คน) 
1 พนักงานเทศบาล 21 สํานักปลัดเทศบาล 23 
2 ลูกจางประจํา  4 กองคลัง 7 
3 พนักงานครูเทศบาล   4 กองชาง 12 
4 พนักงานจางตามภารกิจ   13 กองการศึกษา 10 
5 พนักงานจางท่ัวไป   27 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 17 

รวมท้ังส้ิน 69 รวมท้ังส้ิน 69 

            (ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลแมจัน ขอมูล  ณ  เดือน  เมษายน  2557) 
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   2.11.4 สวนการบริหารงานเทศบาล 
 มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานท่ัวไปของเทศบาลโดยแบง        
สวนราชการออกเปน 

สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล ประกอบดวย  
 1) ฝายบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานการเจาหนาท่ี งานวิเคราะห
นโยบาย-และแผน งานนิติการและงานเทศพาณิชย งานประชาสัมพันธ และงานอ่ืนท่ีมิไดกําหนดไวเปน
อํานาจหนาท่ีของฝายหนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ และครอบคลุมถึงงานเก่ียวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง 
 2) ฝายอํานวยการ มีหนาท่ีเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร งานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย งานรักษาความสงบ งานพัฒนาชุมชน และงานสังคมสงเคราะห 
  
 กองคลัง ประกอบดวย  
 1) ฝายบริหารงานคลัง มีหนาท่ี เก่ียวกับงานธุรการ งานพัสดุและทรัพยสิน              
งานการเงินและบัญชี 
 2) ฝายพัฒนารายได มีหนาท่ีเก่ียวกับงานผลประโยชน งานพัฒนารายได งานแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 
  กองชาง   
 มีหน าท่ี เก่ียวกับงานธุรการ งานวิศวกรรม งานสถาปตยกรรม งานผังเมือง               
งานสาธารณูปโภค งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
 ฝายบริหารงานสาธารณสุข มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานวางแผนงานสาธารณสุข 
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม งานสงเสริมสุขภาพ งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานรักษา
ความสะอาด งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ   
 
  กองการศึกษา ประกอบดวย 
 ฝายบริหารการศึกษา มีหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการ งานบริการการศึกษา งานสงเสริม
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และปฏิบัติงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ   

  หนวยงานตรวจสอบภายใน   
  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
งานตรวจสอบเอกสารการรบัเงิน    



18 

 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  เทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 7) 
 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 
 

สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 8) 
กองชาง 

(นักบริหารงานชาง 8) 

 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 8) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา 7) 

 1) ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   (นักบริหารงานท่ัวไป 7) 
 - งานธุรการ 
 - งานการเจาหนาท่ี 
 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - งานนิติการและงานเทศพาณิชย 
 - งานประชาสัมพันธ 
2) ฝายอํานวยการ  
    (นกับริหารงานท่ัวไป 6) 
 - งานทะเบียนราษฎร 

- งานรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห 
 

 

 

- งานธุรการ 
- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปตยกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานสาธารณูปโภค 
- งานจัดสถานท่ีและ 
  การไฟฟาสาธารณะ 
 

 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข 6)  
    - งานธุรการ 
    - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
    - งานสงเสริมสุขภาพ 
    - งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                 

 

1) ฝายบริหารการศึกษา 
   (นักบริหารการศึกษา 6) 
   - งานธุรการ 
    -  งานบริหารการศึกษา 
   - งานสงเสริมประเพณ ี
     และศิลปวัฒนธรรม 
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
    -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

1) ฝายบริหารงานคลัง  
   (นักบริหารงานการคลัง 7)  

- งานธุรการ 
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานการเงินและบัญชี 

2) ฝายพัฒนารายได 
   (นักบริหารงานการคลัง 6) 

- งานผลประโยชน 
- งานพัฒนารายได 
- งานแผนท่ีภาษีและ  
  ทะเบียนทรัพยสิน 
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  2.11.5 การคลังทองถิ่น 

สถิติการคลังยอนหลัง 
  รายรับ ป 2554 ป 2555 ป 2556 

ภาษีอากร 2,763,191.05 2,877,168.57 3,026,675.24 
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 963,063.00 728,438.60 627,982 
รายไดจากทรัพยสิน 342,450.78 553,602.47 664,230.77 
รายไดเบ็ดเตล็ด 389,689.79 800,778.00 1,348,754 
รายไดจากทุน - - - 
รัฐบาลจัดสรรให 15,334,569.21 16,699,536.67 19,926,119.87 
อุดหนุนท่ัวไป 13,318,922.00 12,825,174.00 14,907,366 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 7,228,315.00 6,244,353.64 7,728,190 

รวมรายรับ 40,340,200.83 40,729,051.95 48,229,317.88 
 
 
 

   

รายจาย ป 2554 ป 2555 ป 2556 
งบกลาง 1,537,498.43 5,000,020.84 9,015,138.66 
เงินเดือนและคาจางประจาํ 7,026,856.63 7,413,132.54 7,978,792.77 
คาจางชั่วคราว 3,193,720.73 3,568,310.65 4,197,692.88 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 9,341,026.04 10,027,819.73 9,660,665.50 
คาสาธารณูปโภค 296,641.10 461,078.30 573,958.62 
เงินอุดหนุน 2,353,856.28 2,603,800.00 2,884,222 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 7,869,946.28 1,881,902.55 2,861,141 
รายจายอ่ืน  9,000.00 9,000.00 9,500 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 7,228,315.00 6,244,353.64 7,728,190 

รวมรายจาย 38,856,860.49 37,209,418.25 44,909,301.43 

 
แผนภูมิแสดงรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554–2556 
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2.11.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1) รถยนตดับเพลิง จํานวน    2  คัน 
 2) รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณชวยชีวิต  จํานวน    1  คัน 
 3) รถยนตบรรทุกน้ํา   จํานวน     2 คัน 
 4) รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน    1  คัน 
 5) อัตรากําลังเจาหนาท่ีดับเพลิง   จํานวน    6   คน 
    พนักงานสวนทองถ่ิน    จํานวน    1   คน 
    พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน    5  คน 
 6) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน    24  คน 
 7) วิทยุสื่อสาร 
    ชนิดมือถือ  จํานวน    13 เครื่อง 
    ชนิดประจําท่ี  จํานวน     1  เครื่อง 
    ชนิดประจํารถ  จํานวน     3 เครื่อง 
 8) ในรอบปท่ีผามามีการปฏิบัติหนาท่ี  จํานวน    30 ครัง้ 
 9) ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม   จํานวน   3   ครัง้ 
 

 2.11.7 เครื่องมือและอุปกรณ 
 1) รถยนตดับเพลิง  จํานวน    2  คัน 
 2) รถยนตบรรทุกน้ํา  จํานวน    2  คัน 
 3) รถยนตกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว  จํานวน     1 คัน      
 4) รถยนตบรรทุกขยะ   จํานวน    3  คัน 
 5) รถยนตบรรทุกเททาย  จํานวน     1 คัน  
 6) รถกระเชา  จํานวน     1 คัน 
 7) รถตัก  จํานวน     1    คัน      
 8) รถยนต   จํานวน    7    คัน 
 9) รถบดถนน   จํานวน     1    คัน      
 10) รถจักรยานยนต   จํานวน    5    คัน 
 11) เครื่องดับเพลิงเคมี    จํานวน  87 ถัง 
 12) เครื่องควบคุมการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  
      ชนิดไรสายควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมลูกขาย จํานวน  6 จุด 
  13) เครื่องพนหมอกควัน   จํานวน  5  เครื่อง 
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2.12  การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2557 (เขตเมือง) 
 จากการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป  2557 (เขตเมือง)  ซ่ึงไดสรุปรายละเอียดจํานวนครัวเรือนท่ีได
บันทึกไวในฐานขอมูล ประจําป 2557 โดยแยกเปนรายหมูบาน/ชุมชนดังนี้ 

หมูท่ี 1   บานรองผักหนาม  จํานวน     18   ครัวเรือน  
หมูท่ี 2   ชุมชนแมจัน  จํานวน   124   ครัวเรือน 
หมูท่ี 3   ชุมชนแมจันตลาด  จํานวน   194   ครัวเรือน 
หมูท่ี 4   ชุมชนเดนปาสัก  จํานวน   178   ครัวเรือน 
หมูท่ี 5   ชุมชนปงตอง-ตนฮาง จํานวน     98   ครัวเรือน 
หมูท่ี 7   ชุมชนเหมืองฮอ   จํานวน     61   ครัวเรือน 
หมูท่ี 8   ชุมชนศาลา   จํานวน   105   ครัวเรือน 
              รวมท้ังส้ิน  จํานวน    778   ครัวเรือน 

 
 
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ป 2557 ระดับตําบล 
เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวช้ีวัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม 
   ภูมิคุมกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยาง
เหมาะสม 
6. คนอายุ  35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม)  
มี 8 ตัวช้ีวัด 
8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 

 
 

9 คน 
113 คน 

 
6 คน 

778 คน 
778 คน 

 
1,352 คน 
1,848 คน 

 
 

778 คร. 
778 คร. 

 
 

-  คน 
-  คน 

 
1  คน 
-  คร. 
-  คร. 

 
1,177 คน 

-  คน 
 
 

-  คร. 
-  คร. 

 
 

- 
- 
 

16.67
- 
- 
 

87.06 
- 
 
 
- 
- 
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ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
10. ครัวเรือมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
หมวดท่ี 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ีเหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการ
ฝกอบรมดานอาชีพ 
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 
หมวดท่ี 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมีรายได) มี 4 ตัวช้ีวัด 
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
หมวดท่ี 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมีคุณธรรม) มี 6 ตัวช้ีวัด 
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 
27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน  
หรือทองถ่ิน 
 
 
 

 
778 คร.
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 

 
18 คน 
91 คน 
1 คน 
- คน 

 
1,210 คน 

 
1,153 คน 

499 คน 
778 คร. 
778 คร. 

 
1,889 คน 
1,889 คน 
1,848 คน 

508 คน 
2 คน 

778 คร. 
 

 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 

 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 

 
- คน 

 
- คน 

85 คน 
-  คร. 
-  คร. 

 
80 คน 

  65 คน 
- คน 
- คน 

 - คน 
     - คร. 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

17.03 
- 
- 
 

4.24 
3.44 

- 
- 
- 
- 
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รอยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2557 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

6. คนอายุ  35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่ 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม 
   ภูมิคุมกันโรค 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยาง
เหมาะสม 
7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยังไมมีงานทํา ไดรับการ
ฝกอบรมดานอาชีพ 
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 

1,352 คน 
499 คน 

6 คน 
1,889 คน 
1,889 คน 

9 คน 
113 คน  

 
778 คร. 
778 คร. 

 
1,848 คน 

778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 
778 คร. 

18 คน  
91 คน  
1 คน  
– คน 

 
1,210 คน 
1,153 คน  

1,177 คน 
85 คน 
1 คน 

80 คน 
65 คน 

- คน 
- คน 

 
- คร. 
- คร. 

 
- คน 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คร. 
- คน 
- คน 
- คน 
- คน 

 
- คน 
- คน 

87.06 
17.03 
16.67 
4.24 
3.44 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
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ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอป 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครวัเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน  
หรือทองถ่ิน 
 

 
778 คร. 
778 คร. 

1,848 คน 
508 คน  

2 คน 
778 คร. 

 
- คร. 
- คร. 
- คน 
- คน 
- คน 

-  คร. 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)  
ของเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวดัเชียงราย 

ระหวางวันที่ 21 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 

ณ  ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลแมจัน จํานวน 6 ชุมชน  
 
 

 
 
 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

21 มี.ค. 2557 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

(อบต.เกา) 

ชุมชนปงตอง 
หมูท่ี 5 

1. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค (อบต.เกา)     
2. โครงการขยายเขตไฟฟา ซอย 3, ซอย 4 (หนาโรงพยาบาลแมจัน)    
   และ ซอย 5  
3. โครงการติดตั้งเสียงตามสายบริเวณหนาโรงพยาบาลแมจันถึงแยก 
   ไฟแดง (คลินิกหมอสุรชัย) และซอยคุณตา 
4. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 3, ซอย 5 และซอย 7 
5. โครงการสงเสริมอาชีพ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
6. โครงการปองกันโรคติดตอจากสัตวและแมลง 
7. โครงการสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกาย 
8. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาสูประชาคมอาเซียน 
9. โครงการกอสรางรั้วรอบฌาปนสถาน หมูท่ี 5 
 

26 มี.ค. 2557 
เวลา 09.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค
วัดศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 

1. โครงการกอสรางประตูปด-เปดน้ําบริเวณดงหอ 
2. โครงการเทลานวฒันธรรมอาคารอเนกประสงคและดงหอ 
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําซอยเสื้อบานและขยายผิวจราจร  
4. โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน 
5. โครงการสงเสริมการเรียนรูดานภาษาตางประเทศในชุมชน 
6. โครงการปรับระดับรองระบายน้ําในชุมชน 
7. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณชั่งน้ําหนัก และเครื่องวัดความดันเพ่ือ   
   ใชในชุมชน 
8. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณกีฬาสําหรับเยาวชนในชุมชน  
9. ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา 
10. ขอรับการสนับสนุนเครื่องเสียงพรอมอุปกรณ จํานวน 1 ชุด 
11. โครงการสงเสริมและใหความรูดานการดูแลสุขภาพคนในชุมชน 
12. โครงการสงเสริมและเตรียมความพรอมในการพัฒนาคุณภาพ 
     ชีวิตผูสูงอายุ 
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วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

26 มี.ค. 2557 
เวลา 09.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค
วัดศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 
(ตอ) 

13. โครงการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 
14. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับคนในชุมชน 
15. โครงการสงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
16. โครงการสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชน  
     (การทําขนมและผลิตภัณฑรีไซเคิล) 

26 มี.ค. 2557 
เวลา 13.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

ชุมชนเดนปาสัก 
หมูท่ี 4 

1. โครงการจัดซ้ือรถอีแตนใชในชุมชน 
2. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
3. โครงการจัดทําปายชุมชน จํานวน 1 จุด  
4. โครงการจัดทําปายซอยและปายถนน 
5. โครงการแกไขรางระบายน้ําแบบเปดเปนแบบปดถนนไชยบุรี  
6. โครงการขยายเสียงตามสายไปถึงถนนไชยบุรี  
7. โครงการขยายเขตไฟฟาสายบานเดน-ศาลา  
8. โครงการติดตั้งไฟทางแยกถนนเดนปาสัก ซอย 4  
9. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผูสูงอายุเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
10. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลุมพัฒนาสตรีในชุมชน 
11. ขอรับเงินสงเคราะหศพผูยากไรและไรญาติ 
12. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ค.ส.ล. ซอย 2 และ ถนนไชยบุร ี  
     บริเวณหนารานขาวมันไก 
13. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายหนาวัดศรีบุญเรืองและ 
     ทุกสายในชุมชน 

27 มี.ค. 2557 
เวลา 10.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 

ชุมชนเหมืองฮอ 
หมูท่ี 7 

1. โครงการขุดลอกลําเหมืองบริเวณหนารานวีระมอเตอรไปจนสุดเขต 
   เทศบาลตําบลแมจัน  
2. โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 
3. โครงการสงเสริมอาชีพราษฎร (การประดิษฐงานฝมือและการผูกผา) 
4. โครงการจัดการขยะในชุมชน 
5. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬา อสม. ในชุมชน 
6. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมขวงผญา  
7. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการในการปองกันรักษาและแกไขปญหา 
   ยาเสพติด  
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วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

27 มี.ค. 2557 
เวลา 10.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 

ชุมชนเหมืองฮอ 
หมูท่ี 7 
(ตอ) 

8. โครงการสงเสริมครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง  
9. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  
10. โครงการดูแลผูพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส  
11. โครงการสงเสริมภาษาตางประเทศ  
12. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  

27 มี.ค. 2557 
เวลา 13.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

ชุมชนแมจัน 
หมูท่ี 2 

1. โครงการขยายเสียงตามสายซอย 3, ซอย 4 และบริเวณหนา  
    สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 
2. โครงการตอเติมหลังคาอาคารอเนกประสงค 
3. โครงการปรับปรุงโคมไฟสาธารณะถนนไชยบุรีและถนนหิรัญนคร 
4. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรทางแยกถนนไชยบุรีตัดกับถนน 
   นาคพันธ 
5. โครงการสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชน 
6. โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจรถนนไชยบุรี บริเวณหนาราน 
   กวยเตี๋ยวสูตรลับและทุกสายในชุมชน  
7. โครงการจัดทําปายซอยและปายถนน  
8. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจงสําหรับชุมชน 
9. โครงการจัดทําปายชุมชน  
10. โครงการจัดซ้ือเครื่องดุริยางค จํานวน 1 ชุด  
11. โครงการเพ่ิมจุดสัญญาณ WIFI  
12. โครงการสงเสริมและเรียนรูดานภาษาอาเซียน  
13. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  
14. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
     วัฒนธรรมประเพณี 
15. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร (ไฟกระพริบ) บริเวณสี่แยก 
     โรงหนังเกาและบริเวณหนา-หลังโรงเรียนบานแมจัน  
     (เชียงแสนประชานุสาสน) 
16. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณขามถนนทางมาลายหนาโรงเรียน 
     บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) 
17. ขอรับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันและเครื่องชั่งน้ําหนัก 
18. โครงการขุดลอกรางระบายน้ําทุกสายในชุมชน 
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วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

5 เม.ย. 2557 
เวลา 09.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 

ชุมชนแมจันตลาด 
หมูท่ี 3 

1. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
2. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการทําน้ําพริก  
   และการปลูกพืชไรดิน 
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด  
4. โครงการขุดลอกรางระบายน้ําบริเวณราน ล.รุงเรือง ไปจนถึง 
   สะพานแมน้ําจัน บริเวณตลาดธิดาพร และถนนสิงหนวัติบริเวณ  
   รานเจสุน ี
5. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีตลาดนวลจันทร (นสล.) 
6. โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณขางปอมตํารวจ 191 
7. โครงการจัดหาตลาดรองรับสินคาท่ีชุมชนผลิต 
8. โครงการขยายเข่ือนปองกันตลิ่ง 
9. โครงการจัดทําปายถนนและปายซอย 
10. โครงการขยายเขต WIFI 
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สวนที่ 3 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 
 

 

3.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลแมจัน ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานตาง ๆ ดังนี้ 

 3.1.1 การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
  1) รายไดครัวเรือนเฉล่ีย   
  จากการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2557 เทศบาลตําบลแมจัน              
(เขตเมือง) จํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล ประจําป 2557 รวมท้ังสิ้น 778 ครัวเรือน  
  1.1) รายไดครัวเรือนเฉลี่ยทุกพ้ืนท่ี เทากับ 323,972 บาท/ป  ซ่ึงชุมชนแมจัน หมูท่ี 2            
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 506,509 บาท/ป  โดยมีแหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ยมาจาก                     
อาชีพหลัก เทากับ 444,501 บาท/ป อาชีพรอง เทากับ 23,002 บาท/ป รายไดอ่ืน เทากับ 33,833 บาท/
ป และปลูก เลี้ยง หาเอง เทากับ 5,173 บาท/ป  
  1.2) รายไดบุคคลเฉลี่ยทุกพ้ืนท่ี เทากับ 133,431 บาท/ป  ซ่ึงชุมชนเหมืองฮอ หมูท่ี 7            
มีรายไดบุคคลเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 188,352 บาท/ป รองลงมาชุมชนแมจัน หมูท่ี 2 เทากับ 178,938 
บาท/ป ตามลําดับ ดังตาราง 

รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2557 

 
 
 

พ้ืนที่ 

 

จํานวน
ครัวเรือน 

 

จํานวน
คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉล่ีย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือน

เฉล่ีย 
(บาท/ป) 

รายได
บุคคล
เฉล่ีย 

(บาท/ป) 

  
 อาชีพหลัก 

 
อาชีพรอง 

 
รายไดอื่น 

ปลูก 
เล้ียง  
หาเอง 

ชุมชนเหมืองฮอ หมูที่ 7 61 100 164,764 67,721 45,141 31,148 308,774 188,352 
ชุมชนแมจัน หมูที่ 2 124 351 444,501 23,002 33,833 5,173 506,509 178,938 
ชุมชนเดนปาสัก หมูที่ 4 178 402 289,304 6,130 7,482 3,872 306,788 135,841 
ชุมชนแมจันตลาด หมูที่ 3 194 396 218,013 18,816 4,830 2,542 244,202 119,634 
ชุมชนศาลา หมูที่ 8 105 311 287,984 20,044 17,512 22,550 348,090 117,522 
ชุมชนรองผักหนาม หมูที่ 1 18 55 248,661 37,778 11,911 8,749 307,099 100,505 
ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 98 274 234,901 19,523 7,787 6,643 268,854 961,60 

ทุกพ้ืนที ่ 778 1,889 278,527 21,109 15,468 8,869 323,972 133,431 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เม่ือเดือน มีนาคม 2557) 
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 1.3) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 631 คน คิดเปนรอยละ 33.40 
รองลงมาประกอบอาชีพคาขาย 433 คน คิดเปนรอยละ 22.92 กําลังศึกษา 225 คน คิดเปนรอยละ 
11.91 รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 160 คน คิดเปนรอยละ 8.47 ไมมีอาชีพ 152 คิดเปนรอยละ 8.05 
ธุรกิจสวนตัว 85 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ทํานา 28 คน คิดเปนรอยละ 1.48 พนักงานบริษัท 14 คน           
คิดเปนรอยละ 0.74 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 คน คิดเปนรอยละ 0.42  ทําไร 4 คน คิดเปนรอยละ 0.21  
ทําสวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.05 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 148 คน 
คิดเปนรอยละ 7.83 รายละเอียดดังตาราง  
 

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2557 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม-ทํานา 14 1.56 14 1.42 28 1.48 
เกษตรกรรม-ทําไร 3 0.33 1 0.10 4 0.21 
เกษตรกรรม-ทําสวน 1 0.11 - - 1 0.05 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - - - - - 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 71 7.89 89 9.00 160 8.47 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 0.33 5 0.51 8 0.42 
พนักงานบริษัท 9 1.00 5 0.51 14 0.74 
รับจางท่ัวไป 339 37.67 292 29.52 631 33.40 
คาขาย 167 18.56 266 26.90 433 22.92 
ธุรกิจสวนตัว 48 5.33 37 3.74 85 4.50 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 69 7.67 79 7.99 148 7.83 
กําลังศึกษา 118 13.11 107 10.82 225 11.91 
ไมมีอาชีพ 58 6.44 94 9.50 152 8.05 

รวม 900 100.00 989 100.00 1,889 100.00 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เม่ือเดือน มีนาคม 2557) 

 

 2. อุตสาหกรรม 
   การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงสีขาว จํานวน 5 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน 2 แหง 
ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 
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 3. การพาณิชย 
    ธนาคาร 7 แหง บริษัท    69 แหง 
    หางหุนสวนจํากัด      14 แหง รานคาตาง ๆ    206 แหง 
    สถานีบริการน้ํามัน 6 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
    ตลาดสด 5 แหง ปมแกส    1 แหง 
    สถาบันการเงิน     6 แหง กิจการประกัน    7 แหง 

 4. สถานบริการ 
    โรงแรม/ท่ีพัก  4 แหง 
    รานอาหาร 60 แหง 

 5) การทองเท่ียว 
 ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไปแหลง
ทองเท่ียวตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็กประเทศพมา 
สามเหลี่ยม-ทองคํา อําเภอเชียงแสน สําหรับสถานท่ีทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง ไดแก  

1) โปงน้ํารอน หมูท่ี 11 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
2) น้ําตกตาดทอง หมูท่ี 7 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
3) น้ําตกหวยมะหินฝน หมูท่ี 14 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
4) น้ําตกหวยกางปลา หมูท่ี 15 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
5) น้ําตกปางสา หมูท่ี 17 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
6) ลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมูท่ี 13 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน  
 จังหวัดเชียงราย 

 
   จากขอมูลขางตน เทศบาลตําบลแมจันมีศักยภาพดานเศรษฐกิจ มีท่ีตั้งเปนศูนยกลาง
ยานการคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน เปนท่ีตั้งของศูนยราชการตาง ๆ มีการประกอบการ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีธนาคาร สถาบันการเงิน หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส บริษัท          
หางหุนสวน รานคา สถานบริการ ไมวาจะเปนโรงแรม/ท่ีพัก และรานอาหาร คอยใหบริการแกประชาชน 
และนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผานพ้ืนท่ีของเทศบาลเพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน พระธาตุดอยตุง  
พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็กประเทศพมา สามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน 
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลแมจันยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจในการสงเสริมการจัดตั้ง
กลุมอาชีพในกับประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกกลุมตาง ๆ อยางตอเนื่อง 
เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ สรางรายได และสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการกลุมอาชีพในเขต
เทศบาล อีกท้ังยังมีแนวทางในการจัดต้ังศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน เพ่ือใหมีตลาดรองรับ
สินคาท่ีกลุมอาชีพผลิต และในปจจุบันเทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินโครงการแมจันถนนคนเดิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง        
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โดยจัดจําหนายสินคาประเภทอุปโภคบริโภคบนถนนหิรัญนครเปนประจําทุกวันศุกร มีการจําหนายสินคา
ทํามือ (Handmade) พืช ผัก ผลไมพ้ืนบานจากพ่ีนองหลากหลายชาติพันธุในราคายอมเยา การแสดง
ดนตรีพ้ืนเมือง สลอ ซอ ซึง ของนักเรียน เปนการเพ่ิมสีสันและดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวแวะเท่ียว
ชมและทําใหแมจันเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน ถือไดวาเปนการสงเสริมการทองเท่ียวใหกับพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
ตําบลแมจันอีกทางหนึ่ง ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจของเทศบาลตําบลแมจันมีความสัมพันธกับ
พันธกิจของจังหวัดเชียงรายในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเท่ียว 
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพ่ือสรางรายไดใหประชาชนในพ้ืนท่ี โดยสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐาน 
การผลิต ไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การพัฒนาท่ีดินให
มีประสิทธิภาพ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข รวมท้ังเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 
 
 

3.1.2 การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานสังคม 
 1) สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานจํานวนมาก สงผลกระทบตอ
ประชาชนในพ้ืนท่ีในเรื่องของการจางงาน เนื่องจากคาจางแรงงานตางดาวมีราคาถูก กอใหเกิดปญหาการ
วางงาน รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ สงผลทําใหคุณภาพชีวิตไมดีเทาท่ีควร การเสพและการคา         
ยาเสพติดยังคงเปนปญหาในพ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด 
  เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับ
ประชาชนให มี คุณภาพชีวิต ท่ีดี  นอกจากนี้ รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในการดําเนินโครงการ/             
กิจกรรมของเทศบาลในการปองกันและแกไขปญหาในพ้ืนท่ี  ซ่ึงไดรับความรวมมือจากประชาชน              
ดวยดี ตลอดจนเทศบาลยังไดจัดสวัสดิการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง  
 
  2) การศึกษา 
   พ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันไมสามารถรองรับการขยายตัวในการกอสราง
อาคารเรียนเพ่ิมเติมไดในอนาคต การดําเนินกิจกรรมของเด็กเยาวชนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากสามารถ
จัดกิจกรรมไดเฉพาะในชวงปดภาคเรียนหรือในวันหยุด ประชาชนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม/
โครงการคอนขางนอย 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันมีการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา เพ่ือเปนการ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังยังไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาเด็ก
กอนวัยเรียน และในวัยเรียน ตลอดจนสงเสริมการศึกษาของประชาชนท้ังในระบบและนอกระบบใหมี
คุณภาพ นอกจากนี้ยังไดดําเนินการสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชนใหไดรับ
การปลูกฝงจิตสึกท่ีดี มีจิตอาสา กอเกิดประโยชนตอสังคม สงผลใหหางไกลจากสิ่งเสพติด โดยได
ดําเนินการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนเปนประจําทุกป  
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 3) การสาธารณสุข 
   ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีความเขาใจตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมคอนขางนอย การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรอ่ืน ๆ ในงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมมีนอย การรวมกลุมของ อสม. ยังขาดความเขมแข็ง ประชาชนใหความสนใจรักษาสิ่งแวดลอม
คอนขางนอย ถูกตอตานจากประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงบอขยะของเทศบาลตําบลแมจัน 
ตลอดจนขาดงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑในการบริหารจัดการขยะและการจัดการระบบขยะท่ีดี 
  เทศบาลตําบลแมจันมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีสถานพยาบาล (คลินิก) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมจันพรอมใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมี
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย มีสถานท่ีฝงกลบ
ขยะเปนของตนเอง มีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยใหประชาชนไดเรียนรูและมีสวน
รวมในการรักษาสิ่งแวดลอม  
 
 
3.1.3 การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  1. ทรัพยากรน้ํา 
 แหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ แมน้ําจัน กวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร  อยูในเขต
เทศบาลตําบลแมจัน ประมาณ 3 กิโลเมตร  ไหลผานพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 4 หมูบาน 
คือ หมูท่ี 2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก 

 2. สภาพส่ิงแวดลอม 
  สภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของธรรมชาติ
ตามระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิม
ปริมาณมากข้ึน  เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไวลวงหนา 

 3. การระบายน้ํา 
 พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีจํานวนราง/ทอระบายน้ํา 61 แหง รวมระยะทาง 12,582.80 
กิโลเมตร บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง 3 แหง ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดครึ่งวัน 

 4) การกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 
 วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดย    จัดเก็บเอง    จางเอกชน 
 ปริมาณขยะมูลฝอย  ประมาณ   10   ตัน / 1 วัน 
 รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน     1  คัน  ขนาดความจุ  15 ลบ.หลา  
 รถยนตบรรทุกเททาย  จํานวน     1   คัน 
 รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย จํานวน     1   คัน 
 พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย   จํานวน 14   คน 
 มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน  10   ไร   
 มีบอฝงกลบขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   บอ 
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 จากขอมูลขางตน เทศบาลตําบลแมจันมีศักยภาพในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยมีแมน้ําจันเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญไหลผานพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 4 หมูบาน คือ หมูท่ี 
2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก สวนในเรื่องปญหาสภาพแวดลอมท่ัวไปในเขตเทศบาล
ตําบลแมจันยังไมเกิดข้ึนมากนักในเรื่องความไมสมดุลยของธรรมชาติตามระบบนิเวศ แตในอนาคตอาจ
เกิดปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
เทศบาลตําบลแมจันมีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย 10 ไร  มีบอฝงกลบขยะท่ีถูกหลักสุขาภิบาล ปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 10 ตัน / 1 วัน นอกจากนี้ยังมีรถเก็บขนขยะท่ีไดมาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาล และ
มีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ  เทศบาลตําบลแมจันมีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน ซ่ึงจะชวยใหประชาชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการลดมลภาวะ
ตาง ๆ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง และไดรับการประสานงานกับหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเปนอยางดี 
 
 
3.1.4 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (SWOT  Analysis)  
 การวิเคราะหศักยภาพขององคการโดยใชเทคนิค SWOT Analysis เปนการวิเคราะห 
 1) ปจจัยภายในองคการ ไดแก 
 1.1) จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรดานตาง ๆ ท่ีไดเปรียบหรือสวนท่ีเขมแข็งภายใน
องคการท่ีสามารถใชประโยชนเพ่ือผลักดันใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจ
ขององคการ  
 1.2) จุดออน (Weakness-W) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคการท่ีเปนขอดอยหรือ
เปนขอจํากัดตาง ๆ ท่ีสงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคการ  
 2) ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก 
 2.1) โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมท่ีมี
ลักษณะเก้ือกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคการ 
 2.2) อุปสรรค (Threat-T) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ี
มีลักษณะเปนอุปสรรค ขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานของ
องคการ  
           เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันตามนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ินท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลไว 8 ดาน ดังนี้ 
 
1. ดานการพัฒนาเมือง 
 จุดแข็ง เทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ทําใหสะดวกในการ 
  ดูแลและบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 จุดออน  ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีตั้งเปนท่ีลุมติดแมน้ําจัน  น้ําทวมไดงาย และประชาชน 
  รุกท่ีสาธารณะริมแมน้ําจัน 
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 โอกาส  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการแกไขปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและการ 
  สนับสนุนดานการวางแผนปองกันน้ําทวมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนไดรับ 
  ความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรแมจันในการจัดระเบียบจราจร 
 อุปสรรค  งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอการแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในเขต 
  เทศบาล 
 
 
ผลการวิเคราะหดานการพัฒนาเมือง 
   เทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ทําใหการปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบุคลากรท่ีไดรับการอบรมในการยกระดับการใหบริการสาธารณะและมี
ความพรอมในการใหบริการแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว สรางความ
พึงพอใจใหกับประชาชนผูมาใชบริการ  
   เทศบาลตําบลแมจันตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมติดแมน้ําจัน มีพ้ืนท่ีติดตอระหวางสององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ทําใหการแกปญหาระหวางประชาชนท้ังสองฝงของแมน้ําจันยังคงเปนปญหา ตลอดจน
ประสบกับปญหาประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะริมแมน้ําจัน จึงทําใหพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประสบกับปญหา
น้ําทวมเกือบทุกป เทศบาลตําบลแมจันจึงไดหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดยขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการแกปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและขอรับการสนับสนุนดานการวางแผนปองกัน
น้ําทวมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยไดมีการจัดทําแผนแมบทในการแกไขปญหาน้ําทวม  อีกท้ัง
เทศบาลตําบลแมจันยังไดดําเนินการหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลอยางเปนระบบ
และใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 
2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 จุดแข็ง พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมจันมีขนาดเล็ก การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึง

 ประกอบดวย งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร งานดานการคมนาคมและ
 การขนสง งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ถนน ประปา ทอระบายน้ํา 
ไฟฟา เปนตน ในสวนของไฟฟาและประปาในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีการดําเนินการ
ครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล   

 จุดออน  กิจการสาธารณูปโภคบางอยาง  เชน ไฟฟา ประปา ประปาภูเขา เปนตน  ดําเนินการโดย
หนวยงานภายนอก  ทําใหการดําเนินการปรับปรุงและการแกไขปญหาเกิดความลาชา   

 โอกาส   เทศบาลตําบลแมจันมีงบประมาณสําหรับอุดหนุนใหกับหนวยงานภายนอกในการ  
ดําเนินการขยายเขตประปาและขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

 อุปสรรค การดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก  ทําใหเกิดความลาชาในบางครั้ง 
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ผลการวิเคราะหดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวย ถนน ประปา ไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ       
มีการดําเนินการครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ี เนื่องจากเทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก การใหบริการ
ดานโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ี สวนการดําเนินการขยายเขตประปาและไฟฟาโดย
หนวยงานภายนอกลาชานั้น เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการประสานไปยังหนวยงานดังกลาว เพ่ือ
เรงรัดการดําเนินการ ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพ่ือ
สรางความพึงพอใจแกประชาชนในเขตเทศบาล 

3. ดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 จุดแข็ง  กลุมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง มีขอมูลผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ครบถวนสมบูรณ    
  ผูพิการ ผูดอยโอกาสท่ีเขาหลักเกณฑไดรับการสงเคราะหมีจํานวนนอย 
   ประชาชนใหความรวมมือในการปองกันยาเสพติดใหโทษ 
 จุดออน ผูพิการและผูดอยโอกาสยังขาดการรวมกลุม 
 โอกาส รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและใหงบประมาณใหจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการปองกัน        
  ยาเสพติด การสงเคราะหผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ  ผูติดยาเสพติดและผูพิการ 
  ผูบริหารเทศบาลตําบลแมจันใหความสําคัญในการพัฒนาดานสังคมและการสงเสริม  

   คุณภาพชีวิตชองประชาชนในเขตเทศบาล 
 อุปสรรค มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตเทศบาลจํานวนมากและไมมีการควบคุมการเขา 
  มาทํางานของแรงงานตางดาว พ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด 

   

ผลการวิเคราะหดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการปองกันยาเสพติด ซ่ึงไดรับ
ความรวมมือในการปองกันยาเสพติด  และไดจัดสวัสดิการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  
ซ่ึงผูท่ีเขาหลักเกณฑไดรับการสงเคราะหมีนอย จึงสามารถจัดสรรไดอยางท่ัวถึง สงผลใหผูสูงอายุไดรับการ
สงเคราะห อีกท้ัง ยังเปนการแบงเบาภาระใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส   

 

4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
 จุดแข็ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันมีความพรอมท้ังในดานงบประมาณและสถานท่ี 
   บุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดใหมีการเรียนการสอน 
   เปนโรงเรียน 3 ภาษา เพ่ือใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 จุดออน   บุคลากรดานการศึกษาและเยาวชนมีไมเพียงพอ  การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมขาด 
   ความตอเนื่องและประชาชนใหความรวมมือในการเขารวมในการจัดกิจกรรมนอย  
   นอกจากนี้ พ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันไมสามารถรองรับการขยายตัว 
   ในการกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติมไดในอนาคต 
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 โอกาส รัฐบาลใหความสําคัญดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน เทศบาลไดรับการสนับสนุน 
  งบประมาณดานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการจัดกิจกรรมเยาวชน  
  อีกท้ัง ยังไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานจากหนวยงานภายนอก อาทิ กระทรวง 
  สาธารณสุขเขามารวมดูแลสุขภาพนักเรียน  เปนตน 
 อุปสรรค การดําเนินกิจกรรมของเด็กเยาวชนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากสามารถจัดกิจกรรมได 
  เฉพาะในชวงปดภาคเรียนหรือในวันหยุด 

 

ผลการวิเคราะหดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
    เทศบาลตําบลแมจันสงเสริมใหมีการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา เพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน ตลอดจนรัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดรับความรู และไดรวมกิจกรรมท่ีสรางสรรค กอใหเกิดประโยชน  
สรางความสามัคคีแกหมูคณะ สงผลใหหางไกลจากสิ่งเสพติด 
 
5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
 จุดแข็ง    มีวัฒนธรรมลานนาเปนของตนเอง  มีการสืบทอดอยางตอเนื่อง ประชาชนใหความรวมมือ 
  ในการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ 
 จุดออน    ไมมีการสืบคนและจัดทําขอมูลดานวัฒนธรรมท่ีเปนระบบ 
 โอกาส     เทศบาลตําบลแมจันมีความพรอมในดานงบประมาณและเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน 
 อุปสรรค  การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมตะวันตกและคานิยมวัตถุนิยม  
  มีการขยายตัวเขาสูชุมชนอยางตอเนื่อง   

 

ผลการวิเคราะหดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 
   เทศบาลตําบลแมจันมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ซ่ึงเปรียบเสมือนแหลงเรียนรูทาง
วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินจากรุนสูรุนไดอยางดียิ่ง ประชาชนใหความสําคัญและเขารวมในการจัด
กิจกรรมการสงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะเปนการ
อนุรักษวฒันธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 

6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง  
 จุดแข็ง ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลแมจันเปนศูนยกลางยานการคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน    

เปนท่ีตั้งของศูนยราชการตาง ๆ และมีคณะกรรมการชุมชน/ผูใหญบานเปนผูประสานงาน
ใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํางานของเทศบาลตําบลแมจัน 

 จุดออน  กลุมอาชีพขาดความเขมแข็งในการรวมกลุมและยังไมมีกลุมอาชีพท่ีไดมาตรฐาน  
 โอกาส  เปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางผานพ้ืนท่ีของเทศบาลเพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ 
 อุปสรรค ไมมีตลาดรองรับสินคาท่ีกลุมอาชีพผลิต 
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ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง 
   เทศบาลตําบลแมจันมีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานและเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนใหความรวมมือในการประสานงานดวยดี
เสมอมา ทําใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนท้ังรวมคิด รวมทํา 
รวมตรวจสอบ และรวมแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนได ตลอดจนไดจัดใหมีการอบรมสงเสริมอาชีพแก
กลุมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ทําใหกลุมอาชีพมีแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพชวยใหกลุมอาชีพมีความ
เขมแข็ง มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
       
7. ดานสาธารณสุข 
 จุดแข็ง มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง เพ่ือใหบริการประชาชน   
  มีสถานพยาบาล (คลินิก)  จํานวน 6 แหง กระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีชุมชน  
  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
  มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ี   
  มีสถานท่ีฝงกลบขยะของตนเอง 
  มีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยสําหรับใหบริการแกประชาชน  เพ่ือใหการดูแลสุขภาพ  
   แบบแพทยแผนไทย 
 จุดออน เทศบาลตําบลแมจันไมมีศูนยบริการสุขภาพเทศบาลตําบลแมจัน 
  การรวมกลุมของ อสม. ยังขาดความเขมแข็ง 
  การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรอ่ืน ๆ ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย 
  ประชาชนใหความสนใจรักษาสิ่งแวดลอมนอย 
  การประชาสัมพันธงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย 
  การทํางานดานคุมครองผูบริโภคไมมีความตอเนื่อง 
  วัสดุอุปกรณในการจัดการขยะยังไมเพียงพอ  
 โอกาส    รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดานการตรวจ ปองกันสุขภาพ การอบรมใหกับทองถ่ิน 
  อยางตอเนื่อง 
  ไดรับการประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  เปนอยางดี 
 อุปสรรค ความเขาใจของประชาชนตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย 
  การยอมรับรูปแบบการทํางานแบบใหมในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตองใชเวลานาน 
  ถูกตอตานจากประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงบอขยะของเทศบาลตําบลแมจัน 
  ขาดงบประมาณในการจัดการระบบขยะท่ีดีและขาดงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑใน 
  การบริหารจัดการขยะ 
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ผลการวิเคราะหดานสาธารณสุข 
   เทศบาลตําบลแมจันไม มี ศูนยบริการสุขภาพเทศบาลตําบลแมจัน เปนของตนเอง                      
แตมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด  120  เตียง และมีสถานพยาบาล (คลินิก)  จํานวน  6 แหง เพ่ือใหบริการ
แกประชาชน มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ี และมี
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทยเพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย 
   เทศบาลตําบลแมจันมีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยใหประชาชนไดเรียนรู
และมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการลดมลภาวะตาง ๆ โดยเทศบาลตําบลแมจันมีสถานท่ี
ฝงกลบขยะเปนของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในดานการตรวจ/ปองกัน
สุขภาพ/การอบรมใหกับทองถ่ินอยางตอเนื่องและยังมีการประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือสรางความเขาใจของประชาชนตอบทบาทของเทศบาลในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

8. ดานการเมืองและการบริหาร 
 จุดแข็ง เทศบาลตําบลแมจันมีคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีความรู ความสามารถ  
  และประสบการณในการทํางาน มีนโยบายเนนการตอบสนองตอความตองการของ 
  ประชาชนเปนหลัก โดยกระบวนการของการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมสราง  
  และรวมตัดสินใจ 
 จุดออน   สมาชิกในชุมชนบางกลุมมีความคิดเห็นไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน สงผลทําใหเกิด 
  ปญหาในการบริหารงานของเทศบาลในบางครั้ง 
 โอกาส   เทศบาลมีงบประมาณในการจัดอบรมสงเสริมความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับ 

สิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข   

 อุปสรรค ประชาชนในเขตเทศบาลบางสวนยังขาดการมีสวนรวมดานการเมืองการปกครองใน 
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเรื่องสิทธิเสรีภาพและ 
  หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติ 
 

ผลการวิเคราะหดานการเมืองและการบริหาร 
   เทศบาลตําบลแมจันสามารถดําเนินการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารได เนื่องจากมี
งบประมาณในการจัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพ
ของประชาชน และมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลท่ีมีความรูความสามารถ
และประสบการณในการทํางาน พรอมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหพรอม
สําหรับการใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล 
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3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
      เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับ
จํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการจริงในปนั้น คิดเปนรอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย
ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานกับจํานวนโครงการดาํเนินการจริง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการใน 
แผนการ 

ดําเนนิงาน 

จํานวน 
โครงการ 

ดําเนินการ 
จริง 

  รอยละของ 
โครงการท่ี 

บรรลุ 
ยุทธศาสตร 

จํานวน 
งบประมาณ 
ในแผนการ 
ดําเนนิงาน 

จํานวน 
งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการ 

จริง 
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

19 18 95 
 
 

9,014,660 
 

6,229,630.08 
 

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 2 67 
 

100,000 13,120 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน 

6 
 

4 67 
 

653,000 
 

263,273.50 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

5 
 

3 60 
 
 

280,000 
 

50,257 
 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
ศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

7 
 

7 100 
 
 

325,000 
 

214,659 
 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการดานสาธารณสุขคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

10 
 

8 80 375,000 
 

329,764.43 
 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ 

17 
 

17 100 
 

2,608,160 1,024,050.38 

รวม 67 59 88 13,355,820 8,124,754.39 
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3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 
นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาเมือง 1. กอสรางกําแพงกันดินพัง ค.ส.ล.สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 
   ดานทิศเหนือ 
2. ขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล 
3. จดัทําปายสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 

88,200.00 
 

10,000.00 
168,000.00 

รวม 266,200.00 
2. ดานโครงสราง 
พ้ืนฐาน 

1. อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอแมสาย - โครงการขยายเขต 
   และติดตั้งประปาและคาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงในเขตเทศบาลฯ 
2. กอสรางถนนภายในบริเวณพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 
3. ตอเติมอาคารโรงเก็บพัสดุ 
4. กอสรางศาลาอเนกประสงคภายในฌาปนสถาน 
5. ปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลากและโคลนถลม 

78,773.50 
 

68,500.00 
27,800.00 
15,100.00 
23,302.00 

รวม 213,475.50 
3. ดานสังคม 
และการสงเสริม 
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

1. การดําเนินการฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน 
2. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน (ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน) - 
    โครงการสนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและชวยเหลือราษฎรท่ี 
    ประสบภัยในพ้ืนท่ีบริการของก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน  
3. สนับสนุนปองกันและกําจัดโรคติดตอจากสัตว (พิษสุนัข, ไขหวัดนกฯลฯ) 
4. ปองกันและกําจัดโรคติดตอจากแมลงและยุง 
5. โครงการสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย  
6. บริการนักทองเท่ียว 

38,179.43 
10,000.00 

 
 

3,250.00 
60,000.00 

75.00 
19,382.00 

รวม 130,886.43 
4. ดานการศึกษา 
และพัฒนาเยาวชน 

1. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน)  
2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน  
3. จัดการศึกษาปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 
4. จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ  
5. อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) - โครงการ   
   อาหารกลางวัน 

1,636,014.46 
393,659.65 
345,966.00 

9,866.00 
2,651,675.00 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
4. ดานการศึกษา 
และพัฒนาเยาวชน 

6. จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
7. สนับสนนุกิจกรรมหองสมุดประชาชนประจําชุมชน  
8. จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  
9. โครงการศูนยภาษาตางประเทศ  
10. โครงการอบรมคอมพิวเตอร 
11. จัดแขงกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน  
12. จัดกิจกรรมคายเยาวชน 
13. โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน      
14. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 
15. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารฯ 
16. โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 
17. โครงการจัดการแขงขันจักรยานประเภทถนนชงิถวยพระราชทาน  
     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําป 2556 
18. อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย – โครงการ  
     สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ปงบประมาณ 2556 
19. ปรับปรุงสนามกีฬาตานภัยยาเสพติด 
20. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ใหกับนักเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 

99,999.75 
43,800.00 

120,000.00 
23,410.00 
28,540.00 

142,070.00 
19,952.00 

332,800.00 
233,892.22 
20,000.00 
49,830.00 
68,155.00 

 
10,000.00 

 
537,000.00 
18,562.00 

 รวม 6,785,192.08 
5. ดานอนุรักษ 
วัฒนธรรม 
ประเพณีทองถ่ิน 

1. จัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี 
2. ประเพณีวันสงกรานต 
3. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน-โครงการจัดงานรัฐพิธี 
    และวันสําคัญของชาติและงานประเพณีทองถ่ิน 
4. ประเพณีลอยกระทง 
5. ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
6. ประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา 
7. ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 
8. โครงการเขาวัดฟงธรรม 

11,988.00 
35,895.00 
35,000.00 

 
100,000.00 
21,776.00 
6,000.00 
4,000.00 
6,849.00 

รวม 221,508.00 
6. ดานเศรษฐกิจ 
และชุมชนเขมแข็ง 

1. สายใยรักแหงครอบครัว 
2. ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 
 

6,960.00 
23,297.00 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

6. ดานเศรษฐกิจ 
และชุมชนเขมแข็ง 

3. อุดหนุนท่ีทําการคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน-โครงการ   
   จัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติและโครงการจัดงานวันสตรีสากล 
4. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 
5. แมจันถนนคนเดิน 

20,000.00 
 

104,280.00 
249,347.38 

 รวม 403,884.38 
7. ดานสาธารณสุข 1. รณรงคสงเสริมการลดและคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอย 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพ อสม. 
3,120.00 

60,000.00 
รวม 63,120.00 

8. ดานการเมือง 
และการบริหาร 

1. จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชนจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
2. เทศบาลพบประชาชน 
3. จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
4. จัดทําวารสารเผยแพรงานเทศบาล 
5. โครงการจูงใจชําระภาษี 
6. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 
7. จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 
8. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารสถานท่ีกลางสําหรับเปน  
   ศูนยรวมขาวสารการจัดซ้ือจัดจางฯ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตําบลแมจัน 
10. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 
11. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน 
12. คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตดวยระบบ WIFI 
13. คาครุภัณฑโรงงาน (ปมลม) 
14. คาครุภัณฑโรงงาน (สวานไฟฟา) 
15. คาครุภัณฑสํานักงาน (โตะหนาขาวโฟเมกา) 
16. คาครุภัณฑคอมพิวเตอร 
17. คาครุภัณฑสํานักงาน (โตะกลมขาพับ) 
18. คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (กลองวงจรปด) 
19. คาชําระเงินตน 

7,939.00 
49,200.00 
14,400.00 
97,500.00 
6,732.00 
3,300.00 
1,760.00 

45,000.00 
 

183,585.00 
24,912.00 
91,505.75 

 1,675,160.00 
6,000.00 
1,900.00 

32,000.00 
70,000.00 
52,500.00 
4,800.00 

6,111,360.00 
 รวม 8,479,553.75 

             รวมเปนเงินท้ังส้ิน     16,563,820.14 
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สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
การวิเคราะหแผนชุมชน 

 เทศบาลตําบลแมจันไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมจัน จํานวน 6 ชุมชน ท่ีไดรวบรวมความตองการในการพัฒนาชุมชนรวมทุกดาน จํานวน 8 ดาน 
ซ่ึงชุมชนไดเรียงลําดับความสําคัญโครงการแลวนั้น 

 จากการรวบรวมขอมูลแผนชุมชนแสดงใหเห็นวา ประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ีใหความสําคัญประเด็นในดานตาง ๆ มากท่ีสุด 4 ลําดับ ดังนี ้ 
 1) ประเด็นดานเศรษฐกิจ ไดแก การสงเสริมอาชีพแกประชาชน รอยละ 100  
 2) ประเด็นดานโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก กอสราง ตอเติม เทลาน ปรับปรุงศาลา และ
อาคารอเนกประสงค รอยละ 83 และประเด็นดานการศึกษา/วัฒนธรรมประเพณี ไดแก สงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปญญา รอยละ 83 รวมท้ังประเด็นดานบริหารจัดการ ไดแก ปรับปรุงหอกระจายขาว 
และเพ่ิมจุดสัญญาณ WIFI รอยละ 83  
 3) ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก ขุดลอกลําเหมือง ขุดลอก                
ลําน้ําจัน ขุดลอกทอระบายน้ํา รอยละ 67 และประเด็นดานความม่ันคง ไดแก การปองกันแกไขปญหา          
ยาเสพติด รอยละ67  
 4) ประเด็นดานสาธารณสุข ไดแก การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ รอยละ 50   
 
 ท้ังนี้  ไดมีการวิเคราะหความตองการพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 6 ชุมชน 
ไดแก ชุมชน หมูท่ี 2, 3, 4, 5, 7, 8 ภายใตแตละประเด็น จํานวน 8 ประเด็น โดยไดจัดลําดับการพัฒนาท่ี
ประชาชนในแตละชุมชนมีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
 
 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานเศรษฐกิจ 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,5,7,8 การสงเสริมอาชีพแกประชาชน 100 
7 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 17 
8 ปรับปรุงตลาดสด 17 

 

 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,4,3,8,5 กอสราง ตอเติม เทลาน ปรับปรุงศาลา และอาคาอเนกประสงค 83 
2,4,3,5 ติดตั้งไฟแสงสวาง ปรับปรุงโคมไฟในหมูบาน ขยายเขตไฟฟา  67 
2,4,3,8 จัดทําปายถนน ปายซอย ปายหมูบาน ซุมเฉลิมพระเกียรต ิ 67 
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ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7,4,3,8 ขุดลอกลําเหมือง ขุดลอกลําน้ําจัน ขุดลอกทอระบายน้ํา 67 
7,4,8 จัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ 50 
4,3 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกตนไม 33 

 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานการศึกษา/วัฒนธรรมประเพณี 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7,2,4,8,5 สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา 83 
7,2,5 สงเสริมภาษาอาเซียน 50 
7,2,8 สงเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  50 

 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานบริหารจัดการ 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7,2,4,3,5 ปรับปรุงหอกระจายขาว และเพ่ิมจุดสัญญาณ WIFI 83 
7,3 การจัดทําแผนชุมชน และการประชุมคณะกรรมการชุมชน 33 
7,3 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 33 

 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานสาธารณสุข 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7,4,5 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 50 
7,4 ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 33 
7,5 ตรวจสุขภาพเบื้องตน สงเสริมสุขภาพประชาชน 33 

 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานสังคม 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 17 
4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะหผูยากไร และไรญาต ิ 17 
4 การจัดทําแผนท่ีชุมชน 17 

 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานความม่ันคง 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

7,4,3,8 การปองกันแกไขปญหายาเสพติด 67 
7 การประชุมคณะกรรมการ 25 ตาสับปะรด 17 
4 การฝกอบรมแกนนํา อปพร. ในชุมชน 17 
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สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 
 
4.1  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 

“แมจันนาอยู   เชิดชูคุณธรรม   นําเศรษฐกิจ   พัฒนาการศึกษา   พาชุมชนเขมแข็ง” 
 

4.2  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 1. จัดใหมี บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา สิ่งสาธารณประโยชน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
 2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. การปองกันและระงับโรคติดตอ 
 4. กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสีย และมลภาวะตางๆ 
 5. สงเสริม สนับสนุน บํารุงศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว 
 6. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูมีปญหาทางสังคม 
 7. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ 
 8. จัดใหมีและสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และการศึกษาทุกรูปแบบ 
 9. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นนัทนาการแกเยาวชนและประชาชน 
 10. สงเสริม สนับสนุนการรวมกลุมและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

4.3  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 1. การคมนาคมสะดวก ประชาชนไดรับบริการจากสาธารณประโยชนอยางท่ัวถึง 
 2. ประชาชนไดรับบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. บานเมืองสะอาดตา นาอยู สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
 4. ประชาชนมีศาสนาเปนทียึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีดีงาม 
 5. ผูดอยโอกาส ผูมีปญหาทางสังคม ผูติดเชื้อเอดส ไดรับการสงเคราะหและมีสวัสดิการ 
 6. ผูสูงอายุ  เด็ก สตรี ไดรับการดูแล มีสวัสดิการตามความเหมาะสม 
 7. ประชาชนทุกระดับไดรับการสงเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบ 
 8. เยาวชนในทองถ่ิน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรมการกีฬาตอตานภัยยาเสพติด 
   9. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีการรวมกลุม จัดตั้งกลุมอาชีพ ชุมชนเขมแข็ง 
 

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน  
2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา  
3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน  
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4. สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ
5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู
6. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาส่ิงแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ
3. แนวทางจัดการขยะมูลฝอย
4. จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังก้ันดินพังใหอยูในสภาพดี

ไดมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3. การดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
4. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม
5. ระบบปองกันน้ําทวม

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ  สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม
2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพ่ิมสูงข้ึน
3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน
4. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม
5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ
7. สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
8. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน

กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกข้ันตอน

ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ
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2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา  
3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย     
    สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส  
2.  สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
3.  สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน  
4.  สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน  
5.  สงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด  
6.  ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย  
7.  จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ  

  ผูมีปญหาทางสังคม  
8.  จัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน  
9. ปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมท่ีเอ้ืออาทร มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ  

  กตัญูกตเวที มีความเสียสละ  
10. ดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ  
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล  
2.  พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร  
3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับ 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี  
4.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ  
5.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอ่ืน  
6.  สงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ  
7.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
8.  พัฒนาดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน  
9.  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
10. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน  
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แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (Stratcgy  

 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

แมจันนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นําเศรษฐกิจ  พัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเขมแข็ง 

3. การปองกันและ

ระงับโรคติดตอ 

 

2. การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

1. จัดใหมี บํารุงรักษาทางบก 

ทางน้ํา สิ่งสาธารณประโยชน

และระบบสาธารณูปโภค

ป  

4. กําจัดขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสีย

และมลภาวะตางๆ 

 

5. สงเสริม สนับสนุน บํารุงศาสนา 

อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน

และการทองเท่ียว 

 
6. สงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมผูดอยโอกาสและ

ผูมีปญหาทางสังคม 

 

7. สงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมพัฒนาสตรี

และผูสูงอายุ 

 

8. จัดใหมีและสงเสริม

การศึกษาทุกระดับ 

9. สงเสริม สนับสนุน

กิจกรรมกีฬา นันทนาการ

แกเยาวชนและประชาชน 

 

10. สงเสริม สนับสนุนการ

รวมกลุมและการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

 
1. การคมนาคมสะดวก สิ่งสาธารณ- 
ประโยชน ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการไดมาตรฐาน 
 

2. มีความพรอมใน
การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

3. ประชาชนไดรับ 
การปองกันและ 
ระงับโรคติดตอ 

 

4. พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล
สะอาด นาอยู 
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

 

 

 

 

 

7. สตรีและผูสูงอายุ
ไดรับการสงเสริมและ 
สนับสนนุ 

 

8. ประชาชนไดรับการ
สงเสริมสนับสนุนดาน
การศึกษาทุกระดับ 
 

5. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน และการทองเท่ียวไดรับ 
การบํารุงรักษาสงเสริมสนับสนุน 

 

9. เยาวชนและประชาชน
ไดรับการสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ 

10. ประชาชนมีอาชีพ 
มีการรวมกลุมจัดตั้งกลุม
อาชีพท่ีเขมแข็ง 

6. ผูดอยโอกาสและผูมีปญหา
ทางสังคมไดรับการสงเคราะห
และมีสวัสดิการ 
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ยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดาน 
การศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก 

เยาวชนและประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนา
เศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดาน

ศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริการดาน

สาธารณสุข  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง 

การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
2. ระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ  
3. แนวทางจัดการขยะมูลฝอย  
4. จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม  
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
 

1. กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษา 
ถนน สะพาน รางระบายน้ํา  พนังก้ันดิน
พังใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน  
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน  
3. การ ดํ า เนิ น ก ารขย าย เขต ไฟ ฟ า
น้ําประปาและการบํารุงรักษา ซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ  
4. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนา
อยูสวยงาม  
5. ระบบปองกันน้ําทวม 

 

1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
และในวัยเรียน  
2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา  
3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน  
4. สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและ
นอกระบบใหมีคุณภาพ  
5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู  
6. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
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1. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชน 
และการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  
การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด 
และโรคเอดส  
2. สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
3. สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน  
4. สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน  
5. สงเสริมปองกันและปราบปรามแกไข
ปญหายาเสพติด  
6. ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร 
รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐาน 
และถูกสุขอนามัย  
7. จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม  
8. จัดหามาตรการปองกันและรักษา 
ทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน  
9. ปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการ
สรางสังคมคุณธรรมที่เอ้ืออาทร มีเมตตา
กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที  
มีความเสียสละ  
10. ดําเนินการโครงการคลังปญญา 
ผูสูงอายุและตลาดนดัภูมิปญญา ผูสูงอาย ุ

 

1. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ  
สงเสริมความเขมแข็งและการ
บริหารจัดการกลุม  
2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพให
เพ่ิมสูงข้ึน  
3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและ
จําหนายผลผลิตชุมชน  
4. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรตามแนว
ทฤษฏีใหม  
5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยี
นวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. สงเสริมการแกไขปญหาความ
ยากจนตามนโยบายของรฐั  
7. สรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน  
8. สงเสริมและสนับสนุนให
ประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบล
แมจันทุกข้ันตอน 
 

1. สงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ   
2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูใน
ทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา  
3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย  
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทํา
ประโยชนใหกับสังคม 
 

แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนใน
การพัฒนาเทศบาล  
2. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม 
และปองกันปราบปรามการทุจริต
คอรัปช่ันของบุคลากร  
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน 
หนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการ
และแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับ
การใหบริการ  
5. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ 
ภัยพิบัติอ่ืน  
6. สงเสริมระบบเครือขายระบบเตือน
ภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมี 
ประสิทธิภาพ  
7. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
8. พัฒนาดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน  
9.  สงเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  
10. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่1  การพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

1. การศึกษา กิจกรรมกีฬา นันทนาการ

เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพ   

 

1. จํานวนนกัเรียนระดับ
ปฐมวัยท่ีจัดการศึกษา 
2. จํานวนจัดกิจกรรมกีฬา  
นันทนาการ เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
3. รอยละของชุมชน
ท้ังหมดไดรับการสงเสริม
ดานการศึกษา กีฬา 
และนันทนาการ 

159 
 
4   
 
 

100 

160 
 
5  
 
 

100 

160 
 
5  
 
 

100 

160 
 
5  
 
 

100 

1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน
และในวัยเรียน  
2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา  
3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน  
4. สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและ
นอกระบบใหมีคุณภาพ  
5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู  
6. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ 
เด็ก เยาวชนและประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

2. มีการจัดการสิง่แวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี 

1. รอยละของครัวเรือนท้ังหมด 
ในการลดและคัดแยกขยะ 
2. รอยละของครัวเรือนท่ีมี
จิตสํานึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3. ปริมาณขยะในชุมชนท่ี 
จัดเก็บตอวัน 

50 
 

50 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

 

60 
 

60 
 
 
 
8 

70 
 

70 
 
 
 
6 

80 
 

80 
 
 
 
8 

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
2. ระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ  
3. แนวทางจัดการขยะมูลฝอย  
4. จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม  
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือลดภาวะโลกรอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และโครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมและได

มาตรฐาน 

 

1. รอยละของครัวเรือน
ท้ังหมดในเขตเทศบาล
ไดรับบริการสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน
ครอบคลุม และได
มาตรฐาน 
2. รอยละของถนนท้ังหมด
ในเขตเทศบาลไดรับการ
กอสราง ปรับปรุง 
ซอมแซม 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

95 

95 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

95 
 
 
 
 
 
 

100 

1. กอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน 
สะพาน รางระบายน้ํา พนังก้ันดินพังใหอยูใน
สภาพดีไดมาตรฐาน  
2. ป รับ ป รุ งส าธ าร ณู ป โภ ค พ้ื น ฐ าน ให
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน  
3. การดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา 
และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
4. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยู 
สวยงาม  
5. ระบบปองกันน้ําทวม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่4  การพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558 - 
พ.ศ.2560 

4. สงเสริมเศรษฐกิจและเสรมิสราง 
ความเขมแข็งของชุมชนโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1. รอยละของ
ครัวเรือนท้ังหมดท่ี
ไดรับการสงเสริม
เศรษฐกิจ 
และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
โดยยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. จํานวนกลุมอาชีพ 
ท่ีมีการบริหารจัดการ
กลุมท่ีเขมแข็ง 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
3 

60 
 
 
 
 
 
 
 
4 

70 
 
 
 
 
 
 
 
5 

60 
 
 
 
 
 
 
 
4 

1. สงเสริมการจัดต้ังกลุมอาชีพ  สงเสริมความ
เขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม  
2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพ่ิมสูงข้ึน  
3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน  
4. ส ง เส ริ ม แน วท าง เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย งแ ล ะ
การเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม  
5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม
แกสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ส งเสริมการแก ไขปญ หาความยากจนตาม
นโยบายของรัฐ  
7. สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  
8. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกข้ันตอน 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่5  การพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

5. สงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปญญาทองถ่ินสูสังคมภูมิปญญา 
 

1. จํานวนกิจกรรมท่ี
เทศบาลจัดเพ่ือสงเสริม
สถาบันชาติ และ
พระมหากษัตริย 
2. จํานวนกิจกรรมท่ีจัด
เพ่ือสงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

5 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
5 

5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
5 
 

1. สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ   
2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถ่ิน   
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา  
3. จั ด กิจกรรม เพ่ื อส ง เสริมสถาบั นชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับ
สังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่6  การพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

6. ระบบการบริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละของชุมชน
ท้ังหมดไมมีการแพร
ระบาดของไขเลือดออก 
2. รอยละของเด็ก  
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 
ผูประสบภยัธรรมชาติ  
ผูมีปญหาทางสังคมได 
รับสวัสดิการสังคม 
3. รอยละของประชาชน
ท้ังหมดไดรับการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 

80 
 
 

70 
 
 
 
 
 

80 

85 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 

90 
 
 

90 
 
 
 
 
 

100 

85 
 
 

80 
 
 
 
 
 

90 
 

1.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจดัการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิง่แวดลอม ยาเสพติดและโรคเอดส  
2.  สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
3.  สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน  
4.  สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน  
5.  สงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด  
6.  ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหได
มาตรฐานและถูกสุขอนามัย  
7.  จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ  
และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม  
8.  จัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนใน
เบ้ืองตน  
9. ปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมท่ีเอ้ือ
อาทร มีเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที  
มีความเสียสละ  
10. ดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภมูิปญญา
ผูสูงอาย ุ
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่7  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ  
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2558- 
พ.ศ.2560 

7. การเมือง การบริหาร  
การพัฒนาบุคลากร และการให 
บริการมีประสิทธิภาพ 
 

1. รอยละของ 
บุคลากรเทศบาล 
ตําบลแมจันท่ีผาน 
การอบรมพัฒนา 
ศักยภาพ 
2. รอยละ 
ความพึงพอใจ 
ของประชาชนใน
การใหบริการของ 
เทศบาล 
3. รอยละของ 
กิจกรรมเทศบาล 
ท่ีชุมชนมีสวนรวม 

90 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

80 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล  
2.  พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกัน
ปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันของบุคลากร  
3.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบ
ตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
4.  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานให
พรอมสําหรับการใหบริการ  
5.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอ่ืน  
6.  สงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัย
พิบัติใหมีประสิทธิภาพ  
7.  สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
8.  พัฒนาดานการทองเท่ียวของทองถ่ิน  
9.  ส งเสริมการปกครองระบอบประชา ธิป ไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
10. สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและ
เสรีภาพของประชาชน  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ. 2555 - 2559) 
 

           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทาง           
การพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพอง
รวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ซ่ึงกําหนดไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทยมี              
มิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล           
การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะ
แวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความม่ันคง
ดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 
 

วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1.  สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง 
สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยาง
เสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม 
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน 
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรคและ            
ภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
4. สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค 
1. คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
2. คน ชุมชนและสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
3. เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ                  
อุดมสมบูรณ ประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

เปาหมายหลัก 
  เปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ซ่ึงจะมีการกําหนด
เปาหมายเชิงตัวชี้วัดท่ีเปนรูปธรรม ในข้ันตอนตอไปของการจัดทํารางรายละเอียดของแผนฯ ไดแก 
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล 
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได 
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงข้ึน 
5. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด 
1. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุด
รอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอก
ระบบท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น 
2. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวน
ประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
4. คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
3. ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

(เชียงราย  พะเยา  แพร และนาน)   

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 
“ประตูการคาสูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา ดิน น้ํา ปา สมบูรณ ประชาชนอยูดีมีสุข” 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 :  เสริมสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคาลงทุน และโลจิสตกิส 
  เชื่อมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 
  และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 :  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเท่ียว 
  เชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ เพ่ือเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 :  ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและบริหารจัดการ 
  สิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

1)  เสริมสรางสภาพแวดลอมของภาคเหนือใหเอ้ืออํานวยตอการผลิต การคา และการลงทุนเชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง (GMS) กลุมเอเชียใตและตลาดเสรีภาพทาง
การคาระหวางประเทศ 

2) พัฒนาปจจัยการผลิตและคุณภาพสินคาทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสราง
ความม่ันคงใหภาคเกษตรกรรม 

3)  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม บริการ ภายใตแนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีภาคเหนือ           
มีศักยภาพสูงและยกระดับคุณภาพการทองเท่ียวในทองเท่ียวหลักใหยั่งยืนและเทากันกระแส           
ตลาดสากล 

4)  สนับสนุนการจัดการพ้ืน ท่ี เมืองและชุมชน  มุ งสูการเปน เมืองท่ี เปน มิตรตอสิ่ งแวดลอม                  
(ECO-City/ECO-Town) ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของคนในภาค 

5) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและเปนสังคมแหงการเรียนรู 
6) เสริมสรางความม่ันคงทางสังคม เพ่ือการเขาถึงบริการทางสังคมอยางเทาเทียม และเปนธรรม 
7) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษ ฟนฟูและการใช 

ประโยชนในภาคการผลิต ท้ังภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและ
สมดุล รวมท้ังเตรียมการปองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ป พ.ศ. 2558 
 
 

1) การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคา และการลงทุน 
 พัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การคาและการลงทุน เพ่ือรองรับการเปดเสรีและ 
 ใชโอกาสจากการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 

2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดลอมความเปนอยูท่ีม่ันคง
และปลอดภัย 

3) การพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
ใหโครงสรางพ้ืนฐานมีความเชื่อมโยงและขีดความสามารถในการรองรับ พรอมท้ังมีกฎ ระเบียบท่ี
อํานวยความสะดวกท้ังการคาและการลงทุน 

4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 สรางมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมท้ังทักษะฝมือและภาษา 

5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ 
มีกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีอํานวยความสะดวกการคา การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและ
ขอตกลงอาเซียน 

6) การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน 
 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเขาใจและตระหนักรูถึงความสําคัญของการเปนประชาคมอาเซียน 

7) การเสริมสรางความม่ันคง 
สรางความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงเพ่ือนําไปสูภูมิภาคท่ีมีบรรทัดฐานเอกภาพและ
สันติภาพรวมกัน 

8) การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงจากอาเซียน 
ใหเมืองมีศักยภาพท่ีจะเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียน ท้ังในดานอุตสาหกรรม การทองเท่ียว 
บริการ การลงทุน และการคาชายแดน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 
 

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงราย (Vision) 

“เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา 
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข” 

 
เปาประสงค (Goals) 

1. เพ่ือสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนนเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการ
ลงทุน บริการโลจิสติกส การเกษตรและการทองเท่ียว เชื่อมโยงกับกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน + 6 
และ GMS 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทางหลักในการสรางภูมิคุมกันในการสรางคน สังคมท่ีมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสรางสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองใหนาอยู เพ่ือใหประชาชนอยูในสิ่งแวดลอมท่ีดี
และมีคุณภาพ 

4. เพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีปกติและแนวชายแดน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการ              
โลจิสติกส เช่ือมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

กลยุทธ 

1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลักเพ่ืออํานวยความสะดวกทางระบบโลจิสติกส รวมท้ังสนับสนุน
การคาการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุมประเทศอาเซียน +6 และ GMS 

1.2  สงเสริมความรวมมือการคาชายแดนในภาพรวม เพ่ือใหเกิดการแขงขันเสรีทางเศรษฐกิจกลุม 

 ประเทศ  AEC+6 และ GMS 

1.3  พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินสูผลิตภัณฑสินคา OTOP และ SMEs เพ่ือเพ่ิมมูลคาการแขงขัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 
2.1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงของอาหาร 
2.3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
2.4 เพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพ ลดตนทุน การแปรรูปและสรางมูลคาเพ่ิมและการพัฒนาระบบตลาด 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพ่ือเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิง
นิเวศและเชิงคุณภาพ 
กลยุทธ 
3.1 พัฒนาใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม

กับประเทศเพ่ือนบาน GMS 
3.2 สงเสริมและกระตุนการทองเท่ียวชวง Low Season พัฒนาแหลงทองเท่ียว และเพ่ิมศักยภาพ

บุคลากรสูสากล 
3.3  สงเสริมการเรียนรู อนุรักษ และเผยแพรวัฒนธรรม ประเพณี สังคม และคานิยมลานนา เชื่อมโยง

สูการเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียว 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
กลยุทธ 
4.1 สนับสนุนใหประชาชนนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิธีเพ่ือสรางภูมิคุมกันของครอบครัว 

ชุมชน และสังคม 
4.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับ สนับสนุนการลงทุนดานการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 
4.3  พัฒนาขีดความสามารถของกําลังแรงงานและคุมครองสวัสดิภาพ 
4.4  พัฒนาระบบบริการดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและคุมครอง

ผูบริโภคดานสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหประชาชนทุกกลมวัยมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอง 
เหมาะสม 

4.5  พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ และเสริมสรางกลไกลการทํางาน
ระหวางภาคี ภาคสังคม เพ่ือเขาถึงสิทธิและการชวยเหลือประชาชน รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคง
ของมนุษยสูกลุมเปาหมายหรือผูประสบภัยทางสังคมอยางท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความอุดมสมบูรณและย่ังยืน 
กลยุทธ 
5.1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
5.2  สงเสริมการพัฒนาเมืองเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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5.3  สงเสริมการเตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติใหกับชุมชน 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
กลยุทธ 
6.1  ดําเนินการตามยุทธศาสตรพลังแผนดินโดยใชกลไกขับเคลื่อนแผนหลักอยางมีประสิทธิภาพ 
 รองรับประชาคมอาเซียนป 2558  
6.2  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของพ้ืนท่ีภายในและตามแนว 
 ชายแดน  
6.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
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กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงราย 

 

วิสัยทัศน  (Vision)   
 

“รวมประสาน  มุงบริการ  ยึดหลักธรรมาภิบาล  ทํางานแบบมีสวนรวม  ประชาชนเปนสุข” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  6  ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
 1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ ทาขาม ท่ีจอดรถ 
ตลอดจนการจัดทําปายเสนทางสองภาษาใหมีความชัดเจนเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสัญจร และ
การรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.3 พัฒนางานดานการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 สงเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เพ่ือใหประชาชนไดพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน 
 2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
สนับสนุนผลผลิตทางดานการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืชและพันธุสัตว ท่ี            
ขาดแคลน 
 2.3 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา 
กลุมผูสูงอายุและผูพิการท้ังในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุมวิสาหกิจชุมชน 
กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด 
 2.4 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพ้ืนท่ีดานการผลิต การแปรรูป การจําหนายและ
การตลาด 
 2.5 พัฒนาการแหลงทองเท่ียวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเท่ียวใหมตาม
ศักยภาพของพ้ืนท่ีใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเท่ียว เชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถ่ิน 
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 2.6 พัฒนาบุคลากรดานทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการดาน
ภาษาเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและตามเกณฑมาตรฐาน  
 3.2  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับการเขา
สูประชาคมอาเซียน 
  3.3 พัฒนาองคความรูบุคลากรทางการศึกษาผูสอนภาษาตางประเทศและความรูเก่ียวกับประเทศ
เพ่ือนบานพรอมไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    3.4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม รวมกับสถาบันทางศาสนา รวมท้ังสงเสริมการศึกษาท่ีคํานึงถึง
ภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา 
  3.5 พัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพ่ือเปดโอกาสการเรียนรู
อยางกวางขวางและท่ัวถึง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
 4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุม โดยการ
มีสวนรวมทุกภาคีเครือขาย  
 4.2 สงเสริมและสนับสนุน การศาสนา การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมลานนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน  
 4.3 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
 4.4 สนับสนุนท่ีพักอาศัยแกผูยากรา ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัยท่ีดี คงทน ถาวร และมี
สภาพแวดลอมท่ีดี 
 4.5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและยาวชนในทองถ่ิน ตลอดจนใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กให
ไดรับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม  
 4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย งานดานการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ตลอดจน
การใหความสําคัญกับระบบเตือนภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในทองถ่ิน 
 4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบ ปญหา
อาชญากรรม และการคามนุษยภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาและมีประสิทธิภาพ 
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 4.8 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถ่ิน 
 5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการดําเนินการอนุรักษการ
คุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนและเกิด
ผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ   
 5.3 พัฒนาองคความรูและเสริมสรางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรแหงการเรียนรู         
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะ
โลกรอน 
 5.4 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ําและตะกอน
เสริมความสมบูรณของปา 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 
 6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ิน 
 6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถ่ิน  บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ยุติธรรม 
และการยอมรบัของทุกภาคสวน 
 6.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในดานการคลัง วิธีการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและประชาชนมีสวนรวม ท้ังนี้
เพ่ือการแกไขปญหาของประชาชนและการใหการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชและเทคโนโบยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหารายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.5 สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหาจราจร 
การลดอุบัติเหตุ การบริหารจัดการ 
 6.6 พัฒนาและบริหารภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
 6.7 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดความ
รวมมือและการบูรณาการรวมกัน 
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นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

 นโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลแมจันเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ 
กฎหมาย โดยเนนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนชาวเทศบาลตําบลแมจันเปนหลักใน
ฐานะผูบริหารเทศบาล จะใชความรูความสามารถและประสบการณการทํางาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
และแกไขปญหาในดานตาง ๆ ไปพรอมกับพ่ีนองประชาชน โดยกระบวนการของการมีสวนรวม ในการ
รวมคิด รวมทํา รวมสราง รวมตัดสินใจในการดําเนินงาน เพ่ือการบริหารงานอยางโปรงใส และจะ
ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสองคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ฉบับท่ี 11             
(พ.ศ. 2555-2559) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงรายและแผนพัฒนาอําเภอแมจัน ท่ีมุงพัฒนาบานเมืองสู
สังคมสันติสุข สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู เทาทันโลก ครอบครัว
อบ อุ น  ชุ มชน เข มแ ข็ ง  เศรษฐ กิจ มี คุณ ภ าพ  และเป น ธรรม  สิ่ งแวดล อม มี คุณ ภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีดี ใชหลักธรรมาภิบาลท่ีมุงพัฒนาโดย
ยึดหลักการความม่ันคงเปนธรรม และสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในอนาคต เพ่ือ
ประโยชนสุขและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ    

 

  นางสาวปยนุช  ไชยกุล ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ไดแถลงนโยบายในการ
พัฒนาเทศบาลตําบลแมจันตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน เม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2554 โดยไดวาง
กรอบนโยบายพัฒนาทองถ่ินไว 8 ดาน ดังนี้  
 

  1. ดานการพัฒนาเมือง ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลแมจันใหนามอง นาอยู  
สวยงาม เสริมสรางบรรยากาศแหงความนาอยู นาอาศัย มีเสนหแกผูอยูอาศัยและนักทองเท่ียวเพ่ือ
เปนสถานท่ีแวะพักผอนของนักทองเท่ียวและประชาชนในชุมชน ดําเนินโครงการระบบปองกันน้ําทวม 
โดยกอสรางพนังก้ันน้ําตอจากเดิม เพ่ือปรับปรุงตลิ่งริมฝงแมน้ําจัน ขุดลอกทอระบายน้ําและลําน้ําจัน
เพ่ือรองรับปริมาณน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึนในหวงฤดูฝน 

  2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ทําการปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุมและมี
มาตรฐาน เพ่ือใหบริการไดอยางท่ัวถึงเพียงพอกับความตองการ โดยคํานึงถึงความสะดวก สะอาด 
ปลอดภัยและสวยงาม    
  3. ดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดสวัสดิการสงเคราะหแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เสริมสรางแนวคิดและปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสราง
สังคมคุณธรรมท่ีเอ้ืออาทร มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ สงเสริมให
ดําเนินการโครงการคลัง ปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุพรอมท้ังสนับสนุนผูสูงวัยเขา
สูสังคมผูสูงอายุและสังคมภูมิปญญา  สนับสนุนและสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพ
ติด พรอมท้ังจัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน 
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 4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน  สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันให
จัดการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา สงเสริมการเรียนรูใหลูกหลานคนแมจัน ท้ังในระบบและ
นอกระบบใหมีคุณภาพ  โดยสงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม สรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน เพ่ิมองคความรูและสงเสริมผูสนใจใหมีชองทางในการเรียนรู
ดานภาษาตางประเทศ กีฬา วิชาชีพ งานฝมือ คอมพิวเตอรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูในความสนใจ 
อยากรู อยากทํา จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สงเสริมใหมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง จิตใจดีงามเพ่ือสรางภูมิคุมกันและกอใหเกิดกิจกรรมท่ีมีประโยชน  สรางสรรค หางไกลสิ่งเสพ
ติดนานาชนิดท่ีอยูรอบตัว สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ จัด
กิจกรรมงานบุญตามจารีตประเพณีทองถ่ินเพ่ืออนุรักษและรักษาไวซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีลานนา
ใหสืบเนื่องตอไป จัดต้ังฟนฟูองคความรูในทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา 
รวบรวมภาพถายแมจันในอดีต  ตลอดจนประวัติศาสตรของเมืองแมจัน เพ่ือใหลูกหลานและผูท่ีสนใจ
ไดเห็นไดรับรูและไดศึกษาตอไป 

  6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง  สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ
และจําหนายผลผลิตชุมชน สงเสริมใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูภาคเกษตรกรรม บริการและ
เศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและบริการ และเปนการสรางโอกาสสําหรับคนใน
ชุมชนใหใชความคิดเชิงสรางสรรค ใชองคความรู การศึกษา การสรางสรรคงานใหม ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับ
พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางภูมิคุมกันแกคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 
ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกข้ันตอน มี
การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของประชาชนเปนประจําสมํ่าเสมอ สราง
จิตสํานึกใหคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของตนซ่ึง “คน” เปนศูนยกลางและภาคีการพัฒนามีสวน
รวมทุกข้ันตอน สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยการใชแนวปฏิบัติรวมกันในสังคม “สัญญา
ประชาคม” เพ่ือใหทุกคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมีความม่ันคงในชีวิต
และทรัพยสิน  

 7. ดานสาธารณสุข ประสานเอกชนและหนวยงานของรัฐฯ ขอรับการสนับสนุนท่ีดินเพ่ือ
ปรับปรุงตลาดสดใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ สงเสริม
ใหประชาชนออกกําลังกาย ดวยสโลแกน “สุขภาพดีไมมีขาย แตสรางไดดวยตนเอง” สนับสนุนการ
ออกกําลังกายเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ประสานหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการ
จัดต้ังโรงพยาบาลชุมชน สืบคนหาผูปวยและผูท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคท่ีไมติดตอตาง ๆ และหาแนวทาง
ปองกันตอโรคนั้น ๆ รณรงคและสงเสริมโครงการคัดแยกขยะ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือลด
ปริมาณขยะและเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ
ลดภาวะโลกรอน  
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 8. ดานการเมืองและการบริหาร จัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานท้ังดาน
ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานแตละดาน โดยสนองตอบตอ
ความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของ
หนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

           ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน พ.ศ. 2558-2560 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและคุณภาพชีวิต 
เพ่ือใหประชาชนอยู
เย็นเปนสุข 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมใหดํารง 
ความอุดมสมบูรณ 
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การดํารงฐาน
วัฒนธรรมลานนา 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาการ
ทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเชิงนิเวศ
และเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การสงเสริม 
การผลิตสินคาเกษตร 
คุณภาพมาตรฐาน 
สากล และเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แขงขันดานการคา 
การลงทุน และ
บริการโลจสิติกส 
เช่ือมโยงกลุมจังหวัด 

 

แบบ ยท. 01

ยุทธศาสตรและ 
แนวทางการพัฒนา 
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ 
ที่จําเปนในเขตองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเพื่อรองรับการเขาสู 
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
ดํารงความสมบูรณ
และยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การพัฒนาดานการ 
ศึกษาและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมจัน 

ยุทธศาสตรท่ี 2  
การพัฒนาสิ่งแวดลอม
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การพัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก เยาวชน 
และประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร  
การพัฒนาบุคลากร  
และการใหบริการ  

ยุทธศาสตรท่ี 6 
การพัฒนาระบบการ
บริการดานสาธารณสุข  
คุณภาพชีวิต และ
สวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 
การพัฒนาดาน 
ศาสนาและสงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และเสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 3  
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

1. โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 1 1,660,000 1 1,660,000 1 1,660,000 3 4,980,000

2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมจัน 1 1,081,200 1 1,081,200 1 1,081,200 3 3,243,600

2.1 คาอาหารกลางวัน - โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทต.แมจัน

2.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม - โครงการอาหารเสริม (อาหารวางและเครื่องดื่ม)

         ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

3. คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 1 311,640 1 311,640 1 311,640 3 934,920

4. คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน 1 493,920 1 493,920 1 493,920 3 1,481,760

5. อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) - โครงการอาหารกลางวัน 1 4,448,000 1 4,448,000 1 4,448,000 3 13,344,000

6. คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) 1 2,023,840 1 2,023,840 1 2,023,840 3 6,071,520

1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

     เปนโรงเรียน 3 ภาษา

1. โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตางประเทศ 1 180,000 1 180,000 1 180,000 3 540,000

2. โครงการสงเสริมและเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน - - - - - - - -
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ป 2559

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
สวนที่ 5  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)   

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ป 2558

ยุทธศาสตร

 เทศบาลตําบลแมจัน  อําภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รวม 3 ปป 2560



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน

1. โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 1 50,000 1 50,000 - - 2 100,000

2. โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชนของชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3. โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000

4. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

5. โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี 1 15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000

1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 1 320,000 1 320,000 1 320,000 3 960,000

รวม 14 10,753,600 14 10,753,600 13 ####### 41 32,210,800
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. โครงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

   และสิ่งแวดลอม

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

2.3 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย

1. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000

2. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 1 2,000,000 - - - - 1 2,000,000

3. จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) 1 5,700,000 - - - - 1 5,700,000

4. จัดซื้อสายพานลําเลียงคัดแยกขยะ 1 300,000 - - - - 1 300,000

5. โครงการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล 1 1,000,000 1 200,000 1 200,000 3 1,400,000

6. โครงการจัดการขยะแบบรวมศูนยเทศบาลตําบลแมจัน 1 18,298,754 - - - - 1 18,298,754

2.4 แนวทางการพัฒนาจัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

เพื่อลดภาวะโลกรอน

1. โครงการสรางชุมชนสีเขียว 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000

รวม 10 27,788,754 6 690,000 6 690,000 22 29,168,754
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน
3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน 

รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีไดมาตราฐาน
1. โครงการขยายและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000
2. โครงการปรับปรุงถนน ทางเดินเทา และรางระบายน้ําในเขตเทศบาล 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000
3. โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
   ถนนที่ประชาชนยกใหเปนทางสาธารณประโยชน
4. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูที่ 5 1 100,000 - - - - 1 100,000
5. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูที่ 8 1 100,000 - - - - 1 100,000
6. โครงการตอเติมโครงหลังคาสถานที่จัดกิจกรรมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 2 1 300,000 - - - - 1 300,000
7. โครงการกอสรางรางระบายน้ําในลําเหมืองระหวางถนนปงตอง ซอย 3 - - 1 200,000 - - 1 200,000
   และปงตอง ซอย 5 หมูที่ 5
8. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมรางระบายน้ําถนนซอยพิทักษสามัคคี หมูที่ 4 - - 1 445,000 - - 1 445,000
9. โครงการกอสรางบอพัก ทอรระบายน้ํา พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 1 10,450,000 - - - - 1 10,450,000
    ถนนแมจัน-หนองแวน หมูที่ 4
10. โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนบานหมอเลิศ หมูที่ 4 - - 1 500,000 - - 1 500,000
11. โครงการกอสรางรางระบายน้ําภายในฌาปนสถาน หมูที่ 5 - - 1 280,000 - - 1 280,000
12. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปดเปนแบบปด ถนนไชยบุรี หมูที่ 4 - - 1 1,500,000 - - 1 1,500,000
13. โครงการกอสรางประตูปด-เปดน้ํา ถนนศาลา ซอย 1 หมูที่ 8 - - 1 100,000 - - 1 100,000
14. โครงการพัฒนาพื้นที่ นสล. หมูที่ 3 (ตลาดนวลจันทร) - - - - 1 500,000 1 500,000
15. โครงการกอสรางรั้วฌาปนสถาน หมูที่ 5 - - - - 1 300,000 1 300,000
16. โครงการกอสรางถนนพรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศาลา ซอย 5 - - - - 1 578,000 1 578,000
     ที่สาธารณประโยชน หมูที่ 8
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน

1. โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําประปาหมูบานและปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมูที่ 5 1 100,000 - - - - 1 100,000

2. โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรภายในเขตเทศบาล 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

1. อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอแมสายเพื่อขยายเขต ติดตั้งประปา 1 200,000 1 30,000 1 30,000 3 260,000

    และคาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

2. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมจันเพื่อขยายเขตและติดตั้งไฟฟา 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

    ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 1 300,000 1 100,000 1 100,000 3 500,000

3. โครงการจัดทําปายชุมชน ปายถนน และปายซอยในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 1 200,000 - - - - 1 200,000

3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม

1. โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําจัน 1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 3 6,000,000

2. โครงการขุดลอกลําน้ําจัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

3. โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชนภายในเขตเทศบาล 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม 17 16,370,000 17 7,775,000 14 6,128,000 48 30,273,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็ง

และการบริหารจัดการกลุม

 1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแมจันตามโครงการพัฒนาศักยภาพ 1 15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000

    คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแมจัน

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น

1. โครงการมหกรรมอาหารและผลิตภัณฑทองถิ่น 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

4.3 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน

1. โครงการศูนยฝกวิชาชีพและสถานที่จําหนายผลผลิตของชุมชน - - - - 1 500,000 1 500,000

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 1 20,000 1 20,000 - - 2 40,000

4.5 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชน

1. โครงการครอบครัวสัมพันธ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

2. อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจันตามโครงการจัดกิจกรรม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

    เนื่องในวันแมแหงชาติและโครงการจัดงานวันสตรีสากล

4.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

1. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000

2. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 1 20,000 - - - - 1 20,000

3. โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม 9 535,000 8 515,000 8 995,000 25 2,045,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ 

1. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมจันในการจัดงานวันสําคัญ ประเพณีตาง ๆ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

   และภูมิปญญาทองถิ่น

2. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 1 251,000 1 251,000 1 251,000 3 753,000

3. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 15,000 1 15,000 1 15,000 3 45,000

4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน ดนตรีพื้นเมือง และภูมิปญญาทองถิ่น - - 1 50,000 - - 1 50,000

5.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

1. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจันตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

    และงานประเพณีทองถิ่น

3. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 1 200,000 - - - - 1 200,000

รวม 6 616,000 6 466,000 5 416,000 17 1,498,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการ

สาธารณสุขมูลฐาน  การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส 1 120,000 1 120,000 1 120,000 3 360,000

3. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 1 90,000 1 90,000 1 90,000 3 270,000

4. โครงการปรับปรุงฌาปนสถานและอาคารสถานที่ภายในฌาปนสถาน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000

5. โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมจัน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

1. โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอโดยแมลง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

2. โครงการสนับสนุนปองกันและกําจัดโรคติดตอจากสัตว (พิษสุนัขบา, ไขหวัดนก ฯลฯ) 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3. โครงการสุขาภิบาลอาหาร 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน

1. โครงการสงเสริม ปองกันโรค และฟนฟูสภาพแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 1 100,000 1 50,000 1 50,000 3 200,000

2. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลแมจัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

3. โครงการสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

6.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน

1. โครงการศูนยบริการสุขภาพเทศบาลตําบลแมจัน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด

1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเทศบาลตําบลแมจัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอแมจัน (ศพส.อ.แมจัน) 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

3. อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย (ศพส.จ.ชร.) 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

6.6 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 

และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

1. โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน (กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน) ตามโครงการ 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

    สนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่

    บริการของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน

3. โครงการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

6.7 แนวทางการพัฒนาจัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสิน

ของประชาชนในเบื้องตน

1. โครงการจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2. โครงการอบรมใหความรูวินัยการจราจรและการขับขี่ 1 40,000 - - - - 1 40,000

6.8 แนวทางการพัฒนาปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรม

ที่เอื้ออาทร มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ

1. โครงการเมืองนาอยู 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

2. โครงการเสริมสรางพลังเครือขายชุมชนทองถิ่นนาอยู มุงสูตําบลสุขภาวะตําบลแมจัน 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

รวม 24 2,350,000 23 2,260,000 23 2,260,000 70 6,870,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

และการใหบริการ

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล

1. โครงการเทศบาลพบประชาชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

2. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000

3. โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000

4. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

5. โครงการจูงใจชําระภาษี 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปราม

การทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร

1. โครงการฝกอบรมศึกษาและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน  ลูกจาง  ผูบริหาร 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

   สมาชิกสภาเทศบาล  ผูใหญบาน  ผูนําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน

 2. โครงการจัดทําวารสารเผยแพรงานเทศบาลตําบลแมจัน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

3. อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอแมจันตามโครงการสรางเสริม 1 45,000 1 45,000 1 45,000 3 135,000

    ประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง

    ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอําเภอแมจัน

7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบ

ตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่

1. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริการสาธารณะ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอม

สําหรับการใหบริการ

1. การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแมจัน 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 3 3,000,000

2. โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

3. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลแมจัน - - 1 100,000 - - 1 100,000

4. การจัดซื้อที่ดินเพื่อใชในราชการของเทศบาลตําบลแมจัน - - - - 1 600,000 1 600,000

7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น

1.  โครงการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000

2.  โครงการฝกอบรบใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหกับ 1 40,000 1 40,000 1 40,000 3 120,000

    นักเรียน  เยาวชน  และประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

3.  โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 1 100,000 - - - - 1 100,000

4.  จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ - - - - 1 300,000 1 300,000

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติ

ใหมีประสิทธิภาพ

1. โครงการปองกัน  แกไขปญหาอุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก และโคลนถลม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

2. จัดหาอุปกรณสื่อสารใหกับเครือขายผูประสานงานชวยเหลือ - - - - 1 150,000 1 150,000

    ผูประสบสาธารณภัย (วิทยุสื่อสารระบบ FM/VHF )

7.7 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น

1. โครงการบริการนักทองเที่ยว 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

2. โครงการแมจันถนนคนเดิน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

83



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

7.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข

1. โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจันและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 1 400,000 - - - - 1 400,000

7.9 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย

และเสรีภาพของประชาชน

1. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

รวม 20 2,625,000 19 2,225,000 21 3,175,000 60 8,025,000

รวมทั้งสิ้น 100 61,038,354 93 24,684,600 90 24,367,600 283 110,090,554
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของ เพื่อพัฒนาความรูความคิด นักเรียนทั้งหมดของ 1,660,000 1,660,000 1,660,000 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถูกตองตามวัยอันควร /ศูนยพัฒนา

-โครงการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก- ไดรับการศึกษาและ ตําบลแมจัน

-โครงการศึกษานอกสถานที่ เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน

-โครงการรักการอาน การสอนที่ถูกตอง

-โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตามวัยครบจํานวน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

-โครงการรวมคิดรวมทํารวมกันพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัย

-โครงการจัดการศึกษาเด็กอายุ 2 ป

-โครงการเยี่ยมบาน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

สวนที่ 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560)
เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผ 01



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของ เพื่อพัฒนาความรูความคิด นักเรียนทั้งหมดของ จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถูกตองตามวัยอันควร /ศูนยพัฒนา

-โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

บุคลากรทางการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก- ไดรับการศึกษาและ ตําบลแมจัน

-โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียน เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน

-โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การสอนที่ถูกตอง

-โครงการสงคืนลูกนอยสูออมกอดพอแม ตามวัยครบจํานวน

-โครงการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐาน

-โครงการ Big Cleaning Day

-โครงการรักการออม  

-โครงการธนาคารขยะ

-โครงการไหวครู

-โครงการหนูนอยประชาธิปไตย

-โครงการลอยกระทง

-โครงการแหเทียนพรรษา

-โครงการวันแม

-โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของ เพื่อพัฒนาความรูความคิด นักเรียนทั้งหมดของ จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับการพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถูกตองตามวัยอันควร /ศูนยพัฒนา

-โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก- ไดรับการศึกษาและ ตําบลแมจัน

เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน

-โครงการประชุมผูปกครอง การสอนที่ถูกตอง

-โครงการหนูนอยตัวจิ๋ว ตามวัยครบจํานวน

-โครงการประกวดนวัตกรรม

สื่อการเรียนการสอน

-โครงการใหความรูและสงเสริมการมี

สวนรวมของคณะกรรมการชมรม

ผูปกครองและครู

-โครงการกอดลูกทุกวันสรางภูมิคุมกัน

ใหครอบครัว

-โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟน

-โครงการมารยาทงาม

-โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

-โครงการปรับสภาพแวดลอมนอกหองเรียน

-โครงการศูนยการเรียนรูนอกหองเรียน
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อจายเปนคาอาหาร นักเรียนทั้งหมดของ 1,081,200 1,081,200 1,081,200 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กอนุบาลไดรับ กองการศึกษา

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล กลางวัน คาอาหารวาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่มี /ศูนยพัฒนา

ตําบลแมจัน และเครื่องดื่มสําหรับเด็ก เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน ประโยชนถูกหลัก เด็กเล็กเทศบาล

-คาอาหารกลางวัน-โครงการอาหารกลางวัน อนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับประทานอาหาร โภชนาการ ตําบลแมจัน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน กลางวัน อาหารวาง

-คาอาหารวางและเครื่องดื่ม-โครงการ และเครื่องดื่ม

อาหารเสริม (อาหารวางและเครื่องดื่ม) ครบจํานวน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

3 คาอาหารเสริม (นม) ของ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม นักเรียนทั้งหมดของ 311,640 311,640 311,640 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับสารอาหาร กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน (นม) สําหรับเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสริมทําใหพัฒนาการ /ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก- เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กดีขึ้น สุขภาพ เด็กเล็กเทศบาล

เทศบาลตําบลแมจัน ที่ไดรับอารหารเสริม รางกายแข็งแรง ตําบลแมจัน

(นม) ครบจํานวน

4 คาอาหารเสริม (นม) ของ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม นักเรียนชั้น ป.1-6 493,920 493,920 493,920 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับสารอาหาร กองการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน (นม) สําหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนศึกษา- ชั้น ป.1-6 ร.ร.ศึกษา- เสริมทําใหพัฒนาการ

ชั้น ป. 1 - 6 สงเคราะหแมจัน สงเคราะหแมจัน เด็กดีขึ้น สุขภาพ

ร.ร.ศึกษาสงเคราะหแมจัน ทั้งหมด ณ วันที่ 10 ไดรับอาหารเสริม รางกายแข็งแรง

มิ.ย. ของปที่ผานมา (นม) ครบจํานวน
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งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน เพื่อจายเปนคาอาหาร นักเรียนระดับ 4,448,000 4,448,000 4,448,000 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับอาหารหลัก กองการศึกษา

(เชียงแสนประชานุสาสน) - กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล-ชั้น ป.6 ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 ชวยใหรางกาย

โครงการอาหารกลางวัน ระดับอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบานแมจันฯ โรงเรียนบานแมจันฯ เจริญเติบโต

โรงเรียนบานแมจัน ทั้งหมด ณ วันที่ 10 ไดรับอารหารกลางวัน

(เชียงแสนประชานุสาสน)  มิ.ย. ของปที่ผานมา ครบจํานวน

6 คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม นักเรียนระดับ 2,023,840 2,023,840 2,023,840 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กไดรับสารอาหาร กองการศึกษา

บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) (นม) สําหรับเด็กนักเรียน อนุบาล-ชั้น ป.6 ระดับอนุบาล-ชั้น ป.6 เสริมทําใหพัฒนาการ

ระดับอนุบาล - ชั้น ป. 6 โรงเรียนบานแมจันฯ โรงเรียนบานแมจันฯ เด็กดีขึ้น สุขภาพ

โรงเรียนบานแมจันฯ ทั้งหมด ณ วันที่ 10 ไดรับอาหารเสริม รางกายแข็งแรง

 มิ.ย. ของปที่ผานมา (นม) ครบจํานวน
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ที่ วัตถุประสงค



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียน นักเรียนชั้น 180,000 180,000 180,000 รอยละ 70 ของจํานวน นักเรียนทุกคนไดรับ กองการศึกษา/

ภาษาตางประเทศ ไดเรียนรูภาษาตางประเทศ อนุบาล 1-3 ของ นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 การสงเสริมการเรียน ศูนยพัฒนา

ที่เหมาะสมตามวัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีทักษะการใขภาษา รูภาษาตางประเทศ เด็กเล็กเทศบาล

เทศบาลตําบลแมจัน ตางประเทศที่ ตําบลแมจัน

เหมาะสมตามวัย

2 โครงการสงเสริม และเตรียมความพรอม เพื่อสงเสริมการเรียนรู นักเรียนทั้งหมดของ - - - จํานวนนักเรียน นักเรียนศูนยพัฒนา- กองการศึกษา/

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน และเตรียมความพรอมใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาล- ศูนยพัฒนา

การเขาสูประชาคมอาเซียน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจันทุกคน เด็กเล็กเทศบาล

ใหนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก- ที่ไดรับการสงเสริม ไดรับการสงเสริมและ ตําบลแมจัน

เล็กเทศบาลตําบลแมจัน และเตรียมความพรอม เตรียมความพรอมเขา

เขาสูประชาคมอาเซียน สูประชาคมอาเซียน
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1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเตรียมความพรอมเขาสู เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี  80 คน 50,000 50,000 - จํานวนผูผานการ ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 ความรูความเขาใจในการ อบรมใหความรู ความรูและมีความ

การเตรียมความพรอมเขา เกี่ยวกับประชาคม พรอมในการเขาสู

สูประชาคมอาเซียน อาเซียนทั้งหมด ประชาคมอาเซียน

2 โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชน สนันสนุนแหลงความรู 6 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชน ประชาชนในชุมชนมี กองการศึกษา

ของชุมชน ทุกดานแกประชาชน ที่ไดรับหนังสือพิมพ ความรู รับขาวสารที่

วันละ 2 ฉบับ ทันสมัย พัฒนา

ความรู ความคิด

3 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาดานภาษา 40 คน 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูผานการ ประชาชนใช กองการศึกษา

ใหกับประชาชนและผูสนใจ ฝกอบรมภาษา ภาษาตางประเทศ

ตางประเทศทั้งหมด ในการสื่อสารไดดี

4 โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร เพื่อใหประชาชนผูสนใจ 40 คน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูผาน ประชาชนสามารถ กองการศึกษา

มีความรูในการใชงาน การฝกอบรม นําความรูมาใชใน

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรทั้งหมด ชีวิตประจําวันได

5 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี เพื่อใหประชาชนผูชําระ ผูชําระภาษีปายและ 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูชําระภาษี ประชาชนผูชําระภาษี กองคลัง

ภาษีมีความรูความเขาใจ ผูชําระภาษีโรงเรือน ที่ไดรับความรู มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีแตละประเภท ทั้งหมด เกี่ยวกับภาษี เกี่ยวกับภาษี
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1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่มีอยู  60 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการ เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

ในตัวเด็กและเยาวชนให พัฒนาศักยภาพ ศักยภาพสามารถนํา

สามารถนําออกมาใช ทั้งหมด ไปใชใหเกิดประโยชน

ใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอตนเองและสังคม

และสังคมอยางสูงสุด อยางสูงสุด

2 โครงการจัดการแขงขันกีฬาและ เพื่อสงเสริมการกีฬาให 4 ครั้ง 320,000 320,000 320,000 จํานวนครั้งในการจัด เยาวชนและ กองการศึกษา

สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา เยาวชนและประชาชน การแขงขันกีฬาและ ประชาชนมี

เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี สงนักกีฬาเขารวม สุขภาพที่ดี

การแขงขันกีฬา
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1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความอุดมสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสรางจิตสํานึกและ เพื่อปลูกจิตสํานึกและ รอยละ 10 50,000 50,000 50,000 รอยละของประชาชน ประชาชนกลุม กองสาธารณสุขฯ

ความตระหนักในการจัดการ ตระหนักในการจัดการ ในเขตเทศบาลมี เปาหมายเขารวม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ จิตสํานึกและ กิจกรรมและมี

สิ่งแวดลอมในชุมชน ตระหนักในการ จิตสํานึก ตระหนัก

จัดการทรัพยากร ในการจัดการ

ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตเทศบาล เพื่อขุดลอกทอระบายน้ํา  7 สาย 200,000 200,000 200,000 รอยละ 100 ของ ทอระบายน้ําอุดตัน กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล ทอระบายน้ําในเขต ระบายน้ําได

เทศบาลที่อุดตันได

รับการขุดลอก
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

 2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประชาชนมีจิตสํานึกลด 6 ชุมชน 60,000 60,000 60,000 จํานวนชุมชนในเขต ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุขฯ

และทําการคัดแยกขยะ เทศบาลลดและ เรื่องการลดการผลิต

ในครัวเรือน คัดแยกขยะมูลฝอย ขยะสามารถคัดแยก

ขยะมูลฝอย

2 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย เพื่อใชเก็บขยะมูลฝอย 1 คัน 2,000,000 - - จํานวนรถบรรทุกขยะ เทศบาลมีรถบรรทุก กองสาธารณสุขฯ

ไมใหตกคางในชุมชน แบบอัดทายที่จัดซื้อ ขยะแบบอัดทายให

บริการ

3 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) เพื่อใชในการฝงกลบขยะ 1 คัน 5,700,000 - - จํานวนรถขุด เทศบาลมีรถขุดตีน กองสาธารณสุขฯ

ไมใหมีผลกระทบตอ ตีนตะขาบ (แบคโฮ) ตะขาบ (แบคโฮ) ไว

ประชาชนและสิ่งแวดลอม ที่จัดซื้อ ใชในการฝงกลบขยะ

4 จัดซื้อสายพานลําเลียงคัดแยกขยะ เพื่อใชคัดแยกขยะ 1 ชุด 300,000    - - จํานวนสายพานลําเลียง เทศบาลมีสายพาน- กองสาธารณสุขฯ

คัดแยกขยะ ลําเลียงคัดแยกขยะ

ใชในการปฏิบัติงาน

5 โครงการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อกําจัดขยะอยางถูก 1 แหง 1,000,000 200,000 200,000 จํานวนสถานที่ เทศบาลมีการกําจัด กองสาธารณสุขฯ

หลักสุขาภิบาล ฝงกลบขยะของ ขยะถูกหลักสุขาภิบาล

เทศบาลตําบลแมจัน ไมมีมลภาวะ

6 โครงการจัดการขยะแบบรวมศูนย เพื่อกําจัดขยะอยางถูก 1 แหง 18,298,754 - - จํานวนสถานที่กําจัด เทศบาลมีการกําจัด กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลแมจัน หลักสุขาภิบาล ขยะมูลฝอยที่ถูก ขยะถูกหลักสุขาภิบาล

หลักสุขาภิบาล
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2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสรางชุมชนสีเขียว เพื่อสรางความรู 6 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนชุมชนในเขต ชุมชนและครัวเรือน กองสาธารณสุขฯ

ความเขาใจและใหเกิด เทศบาลที่มีพื้นที่ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ความรวมมือระหวาง สีเขียวเพิ่มขึ้น

ประชาชนในการเพิ่มพื้นที่

สีเขียวในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 6 ชุมชน 80,000 80,000 80,000 จํานวนชุมชน ประชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟู ในเขตเทศบาลที่ รักษาและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ อนุรักษและฟนฟู สิ่งแวดลอมในชุมชน

สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ในชุมชน
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งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.5  แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ วัตถุประสงค

2.4 แนวทางการพัฒนาจัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน

ที่ วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายและปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนในเขตเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนในเขตเทศบาล ประชาชนไดรับความ กองชาง

ในเขตเทศบาล ความสะดวก ปลอดภัย ที่ขยายและปรับปรุง สะดวกปลอดภัย

ในการสัญจร ผิวจราจรทั้งหมด ในการสัญจร

2 โครงการปรับปรุงถนน  ทางเดินเทา  เพื่อใหประชาชนไดรับ ถนนในเขตเทศบาล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนน ทางเดินเทา และ ประชาชนไดรับความ กองชาง

และรางระบายน้ําในเขตเทศบาล ความสะดวกและปลอดภัย รางระบายน้ําในเขต สะดวกและปลอดภัย

ในการสัญจร ปองกัน เทศบาลที่ปรับปรุง ในการสัญจร ปองกัน

น้ําทวมและแกไขปญหา ทั้งหมด น้ําทวมและแกไข

น้ําเนาเสีย ปญหาน้ําเนาเสีย

3 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา เพื่อประชาชนสัญจรไป-มา 40 เมตร 300,000    300,000   300,000  จํานวนความยาวของ ประชาชนไดรับความ กองชาง

ค.ส.ล. ถนนที่ประชาชนยกใหเปน สะดวก และเปนการแกไข ถนนและรางระบายน้ํา สะดวกในการสัญจร

ทางสาธารณประโยชน ปญหาน้ําทวม ค.ส.ล. ถนนที่ ไมมีน้ําทวมขัง

ประชาชนยกให 

(กรณีมอบใหเปน

ทางสาธารณะ)
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง ใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงอาคาร 64 ตารางเมตร 100,000 - - จํานวนพื้นที่ ชุมชนมีอาคาร

หมูที่ 5 อเนกประสงคใหเหมาะสม อาคารอเนกประสงค อเนกประสงคที่

กับการใชงานของชุมชน ที่ปรับปรุง เหมาะแกการใชงาน

5 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคาร 64 ตารางเมตร 100,000 - - จํานวนพื้นที่ ชุมชนมีอาคาร กองชาง

หมูที่ 8 อเนกประสงคใหเหมาะสม อาคารอเนกประสงค อเนกประสงคที่

กับการใชงานของชุมชน ที่ปรับปรุง เหมาะแกการใชงาน

6 โครงการตอเติมโครงหลังคาสถานที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคาร กวาง 6 เมตร 300,000 - - จํานวนขนาดของ ชุมชนมีพื้นที่อาคาร กองชาง

จัดกิจกรรมอาคารอเนกประสงค หมูที่ 2 อเนกประสงคสําหรับใชเปน ยาว 16 เมตร โครงหลังคา อเนกประสงคสําหรับ

สถานที่จัดกิจกรรมตาง ๆ อาคารอเนกประสงค ใชในการจัดกิจกรรม

ของชุมชน ที่ตอเติม เพิ่มขึ้น

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ําใน ลดปญหาน้ําทวม  130 เมตร - 200,000 - จํานวนความยาว ประชาชนไดรับการ กองชาง

ลําเหมืองระหวางถนนปงตอง ซอย 3 น้ําเนาเสีย ภายในเขต ของรางระบายน้ํา แกปญหาน้ําทวม 

และปงตอง ซอย 5 หมูที่ 5 เทศบาล ที่กอสราง และ น้ําเนาเสีย

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดรับ  80 เมตร - 445,000 - จํานวนความยาว ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมรางระบายน้ํา ความสะดวก รวดเร็ว ของถนน ค.ส.ล. ความสะดวกรวดเร็ว

ถนนซอยพิทักษสามัคคี หมูที่ 4 ในการสัญจร และรางระบายน้ํา ในการสัญจร

ที่กอสราง

(กรณีมอบใหเปนทาง

สาธารณประโยชน)
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ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการกอสรางบอพัก  ทอระบายน้ํา เพื่อลดปญหาน้ําทวม/   680  เมตร 10,450,000 - - จํานวนความยาวของ ประชาชนสัญจร กองชาง

พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. น้ําเสียประชาชนมีการ บอพัก ทอระบายน้ํา ไป-มาสะดวกมากขึ้น

ถนนแมจัน - หนองแวน  หมูที่  4 คมนาคมสะดวก รวดเร็ว พรอมขยายผิวจราจร ลดน้ําทวมและน้ําเสีย

ที่กอสราง

10 โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา เพื่อประชาชนสัญจรไป-มา  80 เมตร - 500,000 - จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง

ค.ส.ล. ถนนบานหมอเลิศ  หมูที่ 4 สะดวก รวดเร็ว ของถนนพรอม ไป-มา สะดวก

รางระบายน้ํา มากขึ้น

ที่กอสราง

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อลดปญหาน้ําทวมและ  80 เมตร - 280,000 - จํานวนความยาว ประชาชนไดรับการ กองชาง

ภายในฌาปนสถาน หมูที่ 5 น้ําเสียภายในฌาปนสถาน ของรางระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวม

หมูที่  5 ที่กอสราง และน้ําเสีย

12 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปด เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวจราจร   364  เมตร - 1,500,000 - จํานวนความยาวของ ประชาชนไดรับ กองชาง

เปนแบบปด ถนนไชยบุรี  หมูที่  4 รางระบายน้ําที่ ความสะดวกใน

ปรับปรุง การสัญจร

13 โครงการกอสรางประตูปด-เปดน้ํา - เพื่อควบคุมการระบายน้ํา  1 แหง - 100,000 - จํานวนประตูปด- ประชาชนไดรับแกไข กองชาง

ถนนศาลา ซอย 1 หมูที่ 8 - ลดปญหาน้ําทวม เปดน้ําที่กอสราง ปญหาน้ําทวมและ

ชวยใหการระบายน้ํา

ไดดียิ่งขึ้น
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3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง ใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการพัฒนาพื้นที่ นสล. หมูที่ 3 - เพื่อใหเกิดความสะดวก  1 ครั้ง - - 500,000  จํานวนครั้งในการ -ประชาชนไดรับ กองชาง

(ตลาดนวลจันทร) ในการเดินทาง พัฒนาพื้นที่ นสล. ความสะดวกในการ

- เพื่อใหราษฎรในพื้นที่ หมูที่ 3 เดินทาง

และบริเวณใกลเคียงมีที่พัก -ราษฎรในพื้นที่และ

รอรถโดยสาร บริเวณใกลเคียงมี

ที่พักรอรถโดยสาร

15 โครงการกอสรางรั้วฌาปนสถาน หมูที่ 5 เพื่อแสดงอาณาเขต 300 เมตร - - 300,000  จํานวนความยาวของ ปองกันการบุกรุก, กองชาง

ปองกันการบุกรุก รั้วฌาปนสถาน ปองกันทรัพยสิน

ปองกันทรัพยสิน ที่กอสราง

16 โครงการกอสรางถนนพรอมรางระบายน้ํา  เพื่อประชาชนสัญจรไป-มา  133 เมตร - - 578,000 จํานวนความยาว ประชาชนสัญจร กองชาง

ค.ส.ล. ถนนศาลา  ซอย 5  สะดวก รวดเร็ว ของถนนพรอม ไป-มา สะดวก

ที่สาธารณประโยชน  หมูที่ 8 รางระบายน้ํา มากขึ้น

ที่กอสราง

99

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง ใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



3.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถังเก็บน้ําประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมี  1 แหง 100,000 - - จํานวนสถานที่ในการ ประชาชนมี กองชาง

และปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมูที่  5 น้ําประปาอุปโภคบริโภค ปรับปรุงถังเก็บน้ํา น้ําประปาอุปโภค

ไดอยางเพียงพอ ประปาหมูบานและ บริโภคอยางเพียงพอ 

ระบบประปาภูเขา

2 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อใหประชาชนมีความ  2 จุด 50,000 50,000 50,000 จํานวนจุดในการ ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ภายในเขตเทศบาล ปลอดภัยในการสัญจร ติดตั้งสัญญาณไฟ ความปลอดภัยใน

จราจรในเขตเทศบาล การสัญจร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 องคกร 200,000 30,000 30,000 การประปาสวน- ประชาชนมีน้ําใชใน กองชาง

อําเภอแมสาย เพื่อขยายเขต ติดตั้งประปา การประปาสวนภูมิภาค ภูมิภาคอําเภอแมสาย การอุปโภคบริโภค

และคาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงในเขต อําเภอแมสาย ไดรับการอุดหนุน และมีหัวจายน้ํา

เทศบาลตําบลแมจัน งบประมาณ ดับเพลิงใชในการ

ปฏิบัติงาน

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมจัน เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 องคกร 50,000 50,000 50,000 การไฟฟาสวนภูมิภาค ประชาชนไดรับ กองชาง

เพื่อขยายเขต และติดตั้งไฟฟาในเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอแมจันไดรับการ บริการดานแสงสวาง

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน อุดหนุนงบประมาณ

100

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 1 แหง 100,000 100,000 100,000 จํานวนสถานที่ในการ ภูมิทัศนบริเวณ กองชาง

สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน บริเวณสํานักงานเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน สํานักงานเทศบาล

สํานักงานเทศบาล มีความสวยงาม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่ในเขต เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 1 แหง 300,000 100,000 100,000  จํานวนสถานที่ในการ ภูมิทัศนพื้นที่ในเขต กองชาง

เทศบาลตําบลแมจัน พื้นที่ในเขตเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน เทศบาลมีความ

พื้นที่ในเขตเทศบาล สวยงาม

3 โครงการจัดทําปายชุมชน  ปายถนน  เพื่อแสดงที่ตั้งของชุมชน  1 โครงการ 200,000 -  - จํานวนโครงการ ทําใหทราบจุดที่ตั้ง กองชาง

และปายซอยในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ถนน และซอยในเขต จัดทําปายชุมชน ตาง ๆ และสะดวก

เทศบาล ปายถนน และ ในการติดตอ

ปายซอยในเขต

เทศบาลตําบลแมจัน
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3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําจัน เพื่อลดปญหาน้ําทวมใหแก 100 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวนความยาว ปองกันน้ําทวมและ กองชาง

ประชาชนในพื้นที่และ ของเขื่อนปองกันตลิ่ง ความเสียหายจาก

ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ที่กอสราง การกัดเซาะของน้ํา

2 โครงการขุดลอกลําน้ําจัน เพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ํา  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการใน ประชาชนไดรับการ กองชาง

อุปโภคบริโภคและ การขุดลอกลําน้ําจัน แกไขปญหาเรื่อง

ปญหาน้ําทวม น้ําทวมและการ

ขาดแคลนน้ําใน

หนาแลง

3 โครงการขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปญหาเรื่อง  1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชนไดรับการ กองชาง

ภายในเขตเทศบาล น้ําอุปโภคบริโภคและ ขุดลอกลําเหมือง แกไขปญหาเรื่อง

 ปญหาน้ําทวม สาธารณประโยชน น้ําทวมและการ

ภายในเขตเทศบาล ขาดแคลนน้ําใน

หนาแลง
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3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม

วัตถุประสงค



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ  80 คน 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูผานการ ประชาชนมีรายได สํานักปลัด

แกประชาชนและกลุมตาง ๆ เสริมเพิ่มรายไดแก ฝกอบรมสงเสริม เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิต

ครัวเรือน อาชีพทั้งหมด ดีขึ้น

2 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่ออุดหนุนงบประมาณ  1 กลุม 15,000 15,000 15,000 คณะกรรมการ- เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

ตําบลแมจันตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ใหที่ทําการคณะกรรมการ พัฒนาสตรีตําบล อุดหนุนงบประมาณ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแมจัน พัฒนาสตรีตําบลแมจัน แมจันไดรับการ ในการดําเนินโครงการ

อุดหนุนบประมาณ

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการมหกรรมอาหารและ สงเสริมใหประชาชน 1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 จํานวนครั้งในการจัด ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

ผลิตภัณฑทองถิ่น มีรายไดเพิ่มขึ้น โครงการมหกรรม สงเสริมใหมีรายได

อาหารและผลิตภัณฑ เพิ่มขึ้น

ทองถิ่น
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4.3 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยฝกวิชาชีพและ เพื่อจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ  1 แหง - - 500,000 จํานวนศูนยฝก ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

สถานที่จําหนายผลผลิตของชุมชน ใหกับประชาชนในเขต วิชาชีพและสถานที่ ฝกวิชาชีพและมี

เทศบาลพรอมทั้งมีสถานที่ สําหรับจําหนาย สถานที่จําหนาย

สําหรับจําหนายผลผลิต ผลผลิตชุมชนที่จัดตั้ง ผลผลิตของชุมชน

ของชุมชน

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน  80 คน 20,000 20,000 - จํานวนผูผานการ ประชาชนสามารถ สํานักปลัด

ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง อบรมโครงการ พึ่งตนเองไดโดยการ

ไดโดยยึดหลักปรัชญา สงเสริมเศรษฐกิจ ปฏิบัติตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง ปรัชญาเศรษฐกิจ

ทั้งหมด พอเพียง
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4.5 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อใหครอบครัวมีเวที  20 ครอบครัว 20,000 20,000 20,000 จํานวนครอบครัว ครอบครัวมีความ สํานักปลัด

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เขารวมกิจกรรม สัมพันธที่ดีและ

สรางความสัมพันธที่ดีและ ครอบครัวสัมพันธ ชุมชนมีความตื่นตัว

ไดรวมกันสรางครอบครัว ทั้งหมด ในการสรางครอบครัว

ใหเขมแข็ง ใหเขมแข็ง

2 อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 กลุม 20,000 20,000 20,000 คณะกรรมการกลุม เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

อําเภอแมจัน ตามโครงการจัดกิจกรรม ใหคณะกรรมการกลุม พัฒนาสตรีอําเภอ อุดหนุนงบประมาณ

เนื่องในวันแมแหงชาติและ พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน แมจันไดรับการ ในการดําเนินโครงการ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล อุดหนุนงบประมาณ
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4.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแก  12 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งในการ ผูนําชุมชนและ สํานักปลัด

คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและ จัดประชุมสัมมนา ชุมชนมีความรูและ

คณะกรรมการชุมชน ผูนําชุมชนและ สามารถปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการชุมชน รวมกับเทศบาลได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อใหไดคณะกรรมการ 78 คน 20,000 - - จํานวนคณะกรรมการ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ชุมชนมาทําหนาที่บริหาร ชุมชนตามระเบียบ มีคณะกรรมการที่มา

งานชุมชนและประสาน คณะกรรมการชุมชน การเลือกตั้งของ

ความรวมมือระหวาง ป 2550 ประชาชนในชุมชน

เทศบาลกับประชาชน

3 โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บ เพื่อฝกอบรมใหความรู 18 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูผานการ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

ขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และสํารวจขอมูลพื้นฐาน ฝกอบรมทั้งหมด ไดขอมูลพื้นฐานเพื่อ

เพื่อนําไปใชในการแกไข ใชในแกไขปญหาและ

ปญหาและพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเทศบาลตําบลแมจัน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ  1 องคกร 20,000 20,000 20,000 สภาวัฒนธรรม- เทศบาลมีสวนรวม กองการศึกษา

ในการจัดงานวันสําคัญ ประเพณีตาง ๆ ใหสภาวัฒนธรรม เทศบาลตําบลแมจัน ในการอุดหนุน

และภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลแมจัน ไดรับการอุดหนุน งบประมาณในการ

งบประมาณ ดําเนินโครงการ

2 โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี เพื่ออนุรักษและสงเสริม  5 ครั้ง 251,000 251,000 251,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชนมีสวนรวม กองการศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงเสริม ในการอนุรักษและ

อันดีงามของทองถิ่น ประเพณีและ สงเสริมประเพณี

ใหคงอยูสืบไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงามใหคงอยูสืบไป

3 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม  2 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 จํานวนครั้งในการจัด บุคลากรเทศบาล กองการศึกษา

จริยธรรมใหแกพนักงาน กิจกรรมสงเสริม และประชาชนนํา

เทศบาล ลูกจางประจํา คุณธรรจริยธรรม หลักคุณธรรม 

พนักงานจางและประชาชน จริยธรรมมาปรับใช

4 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน  อนุรักษวัฒนธรรมพื้นบาน รอยละ 80 - 50,000 - รอยละของกลุม อนุรักษ กองการศึกษา

ดนตรีพื้นเมือง และภูมิปญญาทองถิ่น ดนตรีพื้นเมือง วัฒนธรรมพื้นบาน วัฒนธรรมพื้นบาน 

ดนตรีพื้นเมืองและ ดนตรีพื้นเมือง

ภูมิปญญาทองถิ่นที่ ภูมิปญญาทองถิ่น

ไดรับการสงเสริม ใหคงอยูตอไป 107

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี   4  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการจัด เทศบาลจัดกิจกรรม สํานักปลัด

และงานรัฐพิธี ตอสถาบันชาติ  ศาสนา กิจกรรมในวันสําคัญ แสดงความจงรัก

พระมหากษัตริย ของชาติ และงาน ภักดีตอสถาบัน

รัฐพิธี ชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนงบประมาณ ในการสนับสนุน

ของชาติและงานประเพณีทองถิ่น และวันสําคัญของชาติฯ งบประมาณโครงการ

จัดงานรัฐพิธีฯ

3 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อกอสรางซุมเฉลิม  6 ซุม 200,000 - - จํานวนซุม ชุมชนมีซุม สํานักปลัด

พระเกียรติใหแกชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ

ในเขตเทศบาล ที่กอสราง เพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีตอ

สถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย
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5.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ที่



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

6.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพให 50 คน 100,000 100,000 100,000 จํานวน อสม. ที่ไดรับ อสม. มีความรูและ กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข การพัฒนาศักยภาพ บริการประชาชน

ปฏิบัติงานไดอยางมี ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส เพื่อชวยเหลือผูติด 20 คน 120,000 120,000 120,000 จํานวนผูปวยเอดส ผูติดเชื้อเอดสและ กองสาธารณสุขฯ

เชื้อเอดสใหบรรเทา ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ครอบครัวมีกําลังใจ

ความเดือดรอน ดีขึ้น

3 โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  6 ชุมชน 90,000 90,000 90,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุข ไดรับการอุดหนุน บริการดาน

ดําเนินกิจกรรมพัฒนางาน งบประมาณ สาธารณสุขอยาง

สาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่ ทั่วถึง

4 โครงการปรับปรุงฌาปนสถานและ ปรับปรุงฌาปนสถาน 1 ครั้ง 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งในการ ฌาปนสถานมีความ กองสาธารณสุขฯ

อาคารสถานที่ภายในฌาปนสถาน รวมทั้งอาคารสถานที่ใน ปรับปรุง พรอมในการให

ฌาปนสถาน บริการประชาชน
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6.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการบริหารจัดการฌาปนสถาน เพื่อจายเปนคาตอบแทน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 เทศบาลสามารถ ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลแมจัน คาใชสอย คาวัสดุ ใหบริการไดตาม บริการฌาปนสถาน

คาใชจายอื่น ๆ ในการ วัตถุประสงค

ฌาปนกิจ

6 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ เพื่อสรางความเขมแข็ง 150 คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุที่ได ผูสูงอายุ กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลแมจัน ชมรมผูสูงอายุ รับการพัฒนา เทศบาลตําบลแมจัน

เทศบาลตําบลแมจัน ศักยภาพ มีศักยภาพ 

ดูแลตนเอง และ

ผูอื่นได
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6.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอ เพื่อปองกันและกําจัดโรค  6 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชนที่ไม ลดการแพรระบาด กองสาธารณสุขฯ

โดยแมลง ติดตอจากแมลง มีการระบาดของ ของโรคที่เกิดจาก

ไขเลือดออก แมลง

2 โครงการสนับสนุน ปองกัน เพื่อปองกันและกําจัดโรค  250 ตัว 50,000 50,000 50,000 จํานวนสุนัขและแมว ลดการแพรระบาด กองสาธารณสุขฯ

และกําจัดโรคติดตอจากสัตว ติดตอจากสัตว เชน โรค ในเขตเทศบาล ของโรคประชาชนมี

(พิษสุนับบา, ไขหวัดนก ฯลฯ) ไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา ที่ไดรับวัคซีน สุขภาพดีขึ้น

3 โครงการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสงเสริมใหความรู รอยละ 80 10,000 10,000 10,000 รอยละของตลาด ตลาด รานอาหาร กองสาธารณสุขฯ

ดานสุขาภิบาลอาหารกับ รานอาหาร แผงลอย แผงลอยจําหนาย

ผูประกอบการดานอาหาร ในเขตเทศบาล อาหารสะอาด

ที่ไดรับการพัฒนา มีสุขอนามัย

ปราศจากโรค
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6.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริม ปองกันโรคและฟนฟูสภาพ เพื่อสงเสริม ปองกันโรค  150 คน 100,000 50,000 50,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมี กองสาธารณสุขฯ

แกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน และฟนฟูสภาพของ ที่ไดรับการสงเสริม สุขอนามัยที่ดี

ประชาชนทุกกลุมวัย ปองกันโรค และ รางกายแข็งแรง

ภายในเขตเทศบาล ฟนฟูสภาพ รูจักปองกัน รักษา

สุขภาพตนเองได

2 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ เพื่อสรางหลักประกันดาน 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชนมีอนามัย กองสาธารณสุขฯ

ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลแมจัน สุขภาพใหกับประชาชนให สมทบกองทุนหลัก ที่ดี รางกายแข็งแรง

เขาถึงบริการสงเสริม ประกันสุขภาพฯ รูจักปองกันรักษา

สุขภาพและปองกันโรค สุขภาพตนเองได

3 โครงการสถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เพื่อใหประชาชนไดรับ 1 แหง 50,000 50,000 50,000 จํานวนสถานพยาบาล ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

การดูแลสุขภาพแบบ การแพทยแผนไทย ดูแลสุขภาพแบบ

แพทยแผนไทย แพทยแผนไทย

6.4  แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศูนยบริการสุขภาพ เพื่อจัดตั้งศูนยบริการ  1 แหง 150,000 150,000 150,000 จํานวนศูนยบริการ เทศบาลมีสถานที่ให กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตําบลแมจัน สาธารณสุขของเทศบาล สุขภาพที่จัดตั้ง บริการดานสุขภาพ

ใหกับประชาชน
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6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและแกไข 2 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรมใน สามารถปองกันและ กองสาธารณสุขฯ

ยาเสพติดเทศบาลตําบลแมจัน ปญหายาเสพติดภายใน การปองกันและแกไข แกไขปญหา

เขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหายาเสพติด ยาเสพติดในพื้นที่ให

หมดสิ้นไป

2 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ศูนยปฏิบัติการ 30,000 30,000 30,000 ศูนยปฏิบัติการ เทศบาลมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

เอาชนะยาเสพติดอําเภอแมจัน ใหแกศูนยปฏิบัติการ พลังแผนดินเอาชนะ ในการอุดหนุน

(ศพส.อ.แมจัน) พลังแผนดินเอาชนะ ยาเสพติดอําเภอ งบประมาณในการ

ยาเสพติดอําเภอแมจัน แมจันไดรับการ ดําเนินโครงการ

(ศพส.อ.แมจัน) อุดหนุนงบประมาณ

3 อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ศูนยอํานวยการ 30,000 30,000 30,000 ศูนยอํานวยการ เทศบาลมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ใหแกศูนยอํานวยการพลัง พลังแผนดินเอาชนะ ในการอุดหนุน

(ศพส.จ.เชียงราย) แผนดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติดจังหวัด งบประมาณในการ

จังหวัดเชียงราย เชียงรายไดรับการ ดําเนินโครงการ

(ศพส.จ.เชียงราย) อุดหนุนงบประมาณ
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6.6 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดรอน รอยละ 90 100,000 100,000 100,000 รอยละของ ผูประสบภัยไดรับ สํานักปลัด

ของประชาชนผูประสบ ผูประสบภัยที่ไดรับ ความชวยเหลือ

สาธารณภัย การชวยเหลือ บรรเทาความ

(กรณีเกิดสาธารณภัย) เดือดรอน

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ที่ทําการ 10,000 10,000 10,000 ที่ทําการปกครอง เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

(กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน) ตามโครงการ ใหแกที่ทําการปกครอง อําเภอแมจัน อุดหนุนงบประมาณ

สนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและ อําเภอแมจัน (กิ่งกาชาด อ.แมจัน) ในการดําเนินโครงการ

ชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ (กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน) ไดรับการอุดหนุน

บริการของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน งบประมาณ

3 โครงการกอสราง ปรับปรุง  ซอมแซม เพื่อแกไขปญหาเรื่องที่อยู 1 หลัง 100,000 100,000 100,000 จํานวนบานที่กอสราง ราษฎรผูยากไรมีบาน สํานักปลัด

บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน อาศัยของผูยากไร ปรับปรุง ซอมแซม อาศัยมั่นคงและถาวร

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมและพัฒนา 32 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูพิการในเขต คนพิการในเขต กองสาธารณสุขฯ

คนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการใน เทศบาลที่ไดรับการ เทศบาลมีคุณภาพ

เขตเทศบาล สงเสริมและพัฒนา ชีวิตที่ดีขึ้น

คุณภาพชีวิต
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6.7 แนวทางการพัฒนาจัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดระเบียบการจราจร เพื่อความเปนระเบียบใน รอยละ 80 100,000 100,000 100,000 รอยละของความ ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ในเขตเทศบาล การจราจร ประชาชนได พึงพอใจของ ความสะดวก 

รับความสะดวกและมี ประชาชนในการจัด มีความปลอดภัย

ความปลอดภัย ระเบียบการจราจร ในการจราจร

ในเขตเทศบาล

2 โครงการอบรมใหความรูวินัยการจราจร เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี  80 คน 40,000  -  - จํานวนประชาชน ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

และการขับขี่ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ผูผานการอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับ

วินัยการจราจรและการ ทั้งหมด วินัยการจราจรและ

ขับขี่ การขับขี่
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6.8 แนวทางการพัฒนาปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมที่เอื้ออาทร มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเมืองนาอยู เพื่อกระตุน สงเสริมให  6 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 จํานวนชุมชนใน เมืองแมจันเปน กองสาธารณสุขฯ

เมืองแมจันนาอยู เปนเมือง เขตเทศบาลที่ไดรับ เมืองนาอยู มีสังคม 

ที่มีสังคม สิ่งแวดลอมดี การสงเสริมใหเปน สิ่งแวดลอมที่ดี

ประชาชนมีสุขภาพดี เมืองนาอยู ประชาชนมีสุขภาพ

และมีเศรษฐกิจดี และมีเศรษฐกิจดี

2 โครงการเสริมสรางพลังเครือขายชุมชน เพื่อสรางชุมชนทองถิ่น 6 ชุมชน 200,000 200,000 200,000 จํานวนชุมชนในเขต ชุมชนในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ

ทองถิ่นนาอยู มุงสูตําบลสุขภาวะ นาอยู ประชาชนมีสุขภาพดี เทศบาลที่ไดรับการ นาอยู  ประชาชนมี

ตําบลแมจัน เสริมสรางใหนาอยู สุขภาพดี

ประชาชนมีสุขภาพดี
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความอุดมสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อจัดกิจกรรมแนะนํา 6 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการจัด เทศบาลไดแนะนํา สํานักปลัด

การใหบริการของเทศบาล กิจกรรมเทศบาล บริการและรับทราบ

และรับทราบปญหาของ พบประชาชน ปญหาเพื่อนํามาแกไข

ประชาชน

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อสงเสริม/ประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งในการจัด ประชาชนรับทราบถึง สํานักปลัด

กิจกรรมและการใหบริการ กิจกรรมวันเทศบาล กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน บริการของเทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย เพื่อสงเสริม/ประชาสัมพันธ 1 ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งในการจัด ประชาชนรับทราบถึง สํานักปลัด

กิจกรรมและการใหบริการ กิจกรรมวัน กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน ทองถิ่นไทย บริการของเทศบาล

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 60 เลม 20,000 20,000 20,000 จํานวนแผนพัฒนา เทศบาลมีแผนพัฒนา สํานักปลัด

แผนชุมชน เทศบาลและเปนองคกร เทศบาลที่จัดทํา ที่มีประสิทธิภาพและ

อํานวยการในการบูรณาการ ชุมชนมีแผนชุมชน

การสงเสริมสนับสนุน ที่มีประสิทธิภาพใช

การจัดทําแผนชุมชน ในการพัฒนาชุมชน

5 โครงการจูงใจชําระภาษี เพื่อจูงใจใหประชาชนมา รอยละ 100 50,000 50,000 50,000 รอยละของการจัดเก็บ ประชาชนให กองคลัง

  ชําระภาษีใหแกเทศบาล ภาษีเปนไปตาม ความรวมมือใน

เปาหมายที่กําหนด การชําระภาษี
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7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและ 100  คน 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูผานการ บุคลากรสามารถนํา สํานักปลัด

ของพนักงาน ลูกจาง  ผูบริหาร  ประสบการณใหม ๆ แก ฝกอบรมทั้งหมด ความรูมาปรับใชใน

สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบาน พนักงาน ลูกจาง ผูบริหาร การทํางานไดอยางมี

ผูนําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน ประสิทธิภาพ

และคณะกรรมการชุมชน

2 โครงการจัดทําวารสารเผยแพรงาน เพื่อเผยแพรผลงานกิจการ 1,500 ฉบับ 100,000 100,000 100,000 จํานวนวารสาร ประชาชนและ สํานักปลัด

เทศบาลตําบลแมจัน ของเทศบาลตําบลแมจัน เผยแพรงานเทศบาล หนวยงานอื่น ๆ ได

ใหไดทราบโดยทั่วกัน ที่จัดทํา ทราบถึงผลงาน

กิจการของเทศบาล

3 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 อปท. 45,000 45,000 45,000 องคกรปกครองสวน- เทศบาลมีสวนรวม กองคลัง

ในเขตอําเภอแมจันตามโครงการ ใหแกองคกรปกครองสวน- ทอถิ่นในเขตอําเภอ ในการอุดหนุน

สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ทองถิ่นในเขตอําเภอแมจัน แมจันไดรับการ งบประมาณในการ

สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาว อุดหนุนงบประมาณ ดําเนินโครงการ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นอําเภอแมจัน
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7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อปรับปรุงระบบการ 80 คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูผานการ เทศบาลมีมาตรฐาน สํานักปลัด

การบริการสาธารณะ บริการสาธารณะของ อบรมทั้งหมด ในการใหบริการ

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ สาธารณะทําใหเกิด

และประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการให

บริการแกประชาชน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 20 คน 60,000 60,000 60,000 จํานวนบุคลากร ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ

ดานสาธารณสุข การปฏิบัติงานเจาหนาที่ สาธารณสุขที่ไดรับ  บริการจัดเก็บขยะ

กองสาธารณสุขฯ การพัฒนาศักยภาพ ในวันหยุด
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7.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีเครื่องมือเครืองใช ครุภัณฑที่ใชใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครุภัณฑที่ใชในการ เทศบาลมีครุภัณฑใช ทุกกอง

ของเทศบาลตําบลแมจัน เพียงพอในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่จัดซื้อ ในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาและเพิ่ม 12 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลจัดเก็บ กองคลัง

ประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงขอมูล ภาษีไดอยางมี

จัดเก็บภาษีของเทศบาล แผนที่ภาษี ประสิทธิภาพ

3 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงรถประชาสัมพันธ เพื่อติดตั้งเครื่องขยายเสียง 1 ชุด - 100,000 - จํานวนเครื่อง เทศบาลมีรถ สํานักปลัด

เคลื่อนที่ของเทศบาลตําบลแมจัน รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ ขยายเสียงที่ติดตั้ง ประชาสัมพันธ

ของเทศบาลตําบลแมจัน เคลื่อนที่พรอม

เครื่องขยายเสียง

ประจํารถเทศบาล

4 การจัดซื้อที่ดินเพื่อใชในราชการ เพื่อจัดซื้อที่ดินใชในราชการ 1 แปลง - - 600,000 จํานวนที่ดินที่จัดซื้อ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

ของเทศบาลตําบลแมจัน ของเทศบาล มีที่ดินเพื่อใชใน

ราชการของเทศบาล
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7.5  แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ เพื่อฝกซอมการปองกัน 4   ครั้ง 60,000 60,000 60,000 จํานวนครั้งใน เจาหนาที่และ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย การฝกซอมแผน พนักงานดับเพลิงมี

แผนชวยเหลือผูประสบภัย การปองกันและ ความชํานาญในการ

บนทองถนน บรรเทาสาธารณภัย ใชวัสดุอุปกรณ

2 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อฝกอบรมใหความรูการ 200  คน 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูผานการ เยาวชนมีความรู สํานักปลัด

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปองกันฯ แกนักเรียนและ ฝกอบรมทั้งหมด ในการปองกันและ

ใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาล บรรเทาสาธารณภัย

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน

3 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ 50 คน 100,000  -  - จํานวนผูผานการ อปพร. มีศักยภาพ สํานักปลัด

ฝายพลเรือน (อปพร.) เตรียมความพรอมในการ ฝกอบรมทั้งหมด และมีความพรอม

ปฎิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน

4 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ เพื่อใชในการอัดอากาศ 1  เครื่อง -  - 300,000 จํานวนเครื่อง เทศบาลมีเครื่องอัด สํานักปลัด

บรรจุขวดอากาศในการเขา อัดอากาศที่จัดซื้อ อากาศใชในการเขา

ผจญเพลิงในอาคารหรือ ผจญเพลิง หรือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

อันตรายตอระบบหายใจ สารเคมีอันตราย
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7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกัน  แกไขปญหาอุทกภัย  เพื่อปองกัน แกไขปญหา 4 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม เทศบาลไดเตรียม สํานักปลัด

น้ําปาไหลหลาก และโคลนถลม อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก ปองกัน แกไข การปองกัน และ

และโคลนถลม ปญหาอุทกภัย แกไขปญหาน้ําทวม

น้ําปาไหลหลาก น้ําปาไหลหลาก

และโคลนถลมที่จัด และโคลนถลม

2 จัดหาอุปกรณสื่อสารใหกับ เพื่อใชในการประสานงาน 12   เครื่อง -  - 150,000 จํานวนอุปกรณ ผูประสานงาน สํานักปลัด

เครือขายผูประสานงานชวยเหลือ ชวยเหลือผูประสบ สื่อสารที่จัดซื้อ ชวยเหลือผูประสบ

ผูประสบสาธารณภัย สาธารณภัย สาธารณภัยมีอุปกรณ

(วิทยุสื่อสารระบบ FM/VHF) ที่มีประสิทธิภาพ

ปฎิบัติงาน

7.7 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริการนักทองเที่ยว เพื่ออํานวยความสะดวก 2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการ นักทองเที่ยวเดินทาง สํานักปลัด

ในการเดินทางของ จัดตั้งศูนยบริการ อยางสะดวก  

นักทองเที่ยวชวงเทศกาล นักทองเที่ยว ปลอดภัย และ

ปใหม/สงกรานต เกิดความประทับใจ

2 โครงการแมจันถนนคนเดิน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 52 ครั้ง 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 ของการ ประชาชนมีรายได สํานักปลัด

และสรางรายไดใหกับ จัดตลาดนัดจําหนาย จากการจําหนาย

ประชาชนในเขตเทศบาล สินคาทุกวันศุกร สินคาใหนักทองเที่ยว
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7.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน เพื่อเลือกตั้งนายก- 1 ครั้ง 400,000 - - จํานวนครั้งในการ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน เทศมนตรีตําบลแมจัน เลือกตั้งนายกฯ และ มีนายกเทศมนตร-ี

และสมาชิกสภาเทศบาล- สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตําบลแมจัน และมี

ตําบลแมจัน สมาชิกสภาเทศบาล-

ตําบลแมจัน

7.9 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

โครงการ (ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 (KPI) รับผิดชอบ

(จัดลําดับตามความสําคัญ) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี 80 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูผานการ ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

ที่ประชาชนควรรู ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ อบรมทั้งหมด ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายที่ควรรู กฎหมายที่ควรรู
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดย  เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

       ตามกรอบการประสานท่ี  2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา 
   5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
 6. อํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรืออํานาจหนาท่ีของ อปท.  

 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 
 

1. 
 
โครงการกอสรางบอพัก 
ทอระบายน้ํา พรอมขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนแมจัน - หนองแวน   
ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน   
จังหวัดเชียงราย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,450,000 

 
- 
 

 
- 

 
10,450,000 

 
กองชาง   
เทศบาลตําบลแมจัน   
โดยนายกเทศมนตรี
ตําบลแมจัน 

รวมท้ังส้ิน   1   โครงการ 10,450,000 - - 10,450,000  

 

ผ 02 
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รายละเอียดโครงการ 

 
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการกอสรางบอพัก  ทอระบายน้ํา  พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแมจัน-หนองแวน   
      ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด 
 ตามกรอบการประสานท่ี 2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา 
   5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
  6. อํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรืออํานาจหนาท่ีของ อปท.  

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม  โดยใหครอบคลุมพ้ืนท่ียานพาณิชยกรรม สถานท่ี
ราชการและพ้ืนท่ีชุมชนแมจันและชุมชนขางเคียง  โดยระบายน้ําใหไหลไปทางทิศตะวันออกของชุมชน
โดยผานขามถนนพหลโยธินไหลลงสูลําเหมืองในพ้ืนท่ีทําการเกษตร  ซ่ึงสามารถรองรับปริมาณน้ําไดอีก
เปนจํานวนมาก  และเปนการปรับปรุงผิวจราจรใหมีขนาดกวางข้ึน  รองรับปริมาณการใชยวดยานสัญจร
เขา-ออกสูตัวเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องเพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน   
เปนการอํานวยความสะดวก ในการขนถายสินคาทางการเกษตรและการเดินทางไปยังสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญของอําเภอแมจัน  อีกท้ังเปนการแกไขปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลงอีกดวย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ  ดําเนินการกอสรางบอพัก, ทอระบายน้ํา  พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 
ถนนแมจัน - หนองแวน  หมูท่ี 4  ความยาวโดยเฉลี่ย  1,287  เมตร 
 4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  1. เพ่ือปรับปรุงสภาพพ้ืนผิวการจราจรเดิม 
  2. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมใหแกประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลลําน้ําจันในตําบลแมจัน  ตําบล            
ปาตึง  และตําบลปาซาง  นอกจากนี้ยังเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีใชยวดยานพาหนะในการ
สัญจรบนถนนสายนี้ ตลอดจนเปนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรกรในฤดูแลง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
 หมูท่ี  4  ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

6. วิธีการดําเนินการ 
 ดําเนินการจัดจางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการ           
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1-8)  จนถึงปจจบุัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินงาน     
 ภายในปงบประมาณ  2558 

8. งบประมาณดําเนินการ   
 รวมท้ังสิ้น  10,450,000   บาท  (สิบลานสี่แสนหาหม่ืนบาทถวน)          

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   
 กองชาง  เทศบาลตําบลแมจัน  โดยนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

10. ผลลัพธ   
   พ้ืนท่ี หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรับการกอสรางบอพัก,               
ทอระบายน้ํา พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแมจัน - หนองแวน  มีความยาวโดยเฉลี่ย  1,287  เมตร 
ซ่ึงทําใหประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลลําน้ําจันในตําบลแมจัน  ตําบลปาตึง  และตําบลปาซาง ไดรับการปองกันและ
แกไขปญหาน้ําทวม  อีกท้ังยังไดรับความสะดวกในการใชยวดยานพาหนะในการสัญจรบนถนนสายนี้ 
ตลอดจนสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรกรในฤดูแลง  
 
 
 
 
 



ผ  03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

6 10,018,600 6 10,018,600 6 10,018,600 18 30,055,800

1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 1 180,000 1 180,000 1 180,000 3 540,000

      เปนโรงเรียน 3 ภาษา

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน 5 215,000 5 215,000 4 165,000 14 595,000

1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน 2 340,000 2 340,000 2 340,000 6 1,020,000

รวม 14 10,753,600 14 10,753,600 13 10,703,600 41 32,210,800

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.2 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

2.3 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย 6 27,358,754 2 260,000 2 260,000 10 27,878,754

2.4 แนวทางการพัฒนาจัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

เพื่อลดภาวะโลกรอน

2.5 แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000

รวม 10 27,788,754 6 690,000 6 690,000 22 29,168,754
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ป 2559

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

สวนที่ 5  

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560)   

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ป 2558

ยุทธศาสตร

 เทศบาลตําบลแมจัน  อําภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รวม 3 ปป 2560



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน 7 13,250,000 9 5,325,000 6 3,678,000 22 22,253,000

รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีไดมาตราฐาน

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 2 150,000 1 50,000 1 50,000 4 250,000

3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา 2 250,000 2 80,000 2 80,000 6 410,000

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 3 600,000 2 200,000 2 200,000 7 1,000,000

3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม 3 2,120,000 3 2,120,000 3 2,120,000 9 6,360,000

รวม 17 16,370,000 17 7,775,000 14 6,128,000 48 30,273,000

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็ง 2 115,000 2 115,000 2 115,000 6 345,000

และการบริหารจัดการกลุม

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

4.3 แนวทางการพัฒนาจัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน - - - - 1 500,000 1 500,000

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม 1 20,000 1 20,000 - - 2 40,000

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.5 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชน 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

4.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ 3 160,000 2 140,000 2 140,000 7 440,000

ของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

รวม 9 535,000 8 515,000 8 995,000 25 2,045,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณี วัฒนธรรมลานนาตาง ๆ 3 286,000 4 336,000 3 286,000 10 908,000

5.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 3 330,000 2 130,000 2 130,000 7 590,000

รวม 6 616,000 6 466,000 5 416,000 17 1,498,000

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการ 6 910,000 6 910,000 6 910,000 18 2,730,000

สาธารณสุขมูลฐาน  การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 3 110,000 3 110,000 3 110,000 9 330,000

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 3 250,000 3 200,000 3 200,000 9 650,000

6.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน 1 150,000 1 150,000 1 150,000 3 450,000

6.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด 3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000

6.6 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 4 230,000 4 230,000 4 230,000 12 690,000

และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

6.7 แนวทางการพัฒนาจัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสิน 2 140,000 1 100,000 1 100,000 4 340,000

ของประชาชนในเบื้องตน

6.8 แนวทางการพัฒนาปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรม 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000

ที่เอื้ออาทร มีเมตตากรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ

รวม 24 2,350,000 23 2,260,000 23 2,260,000 70 6,870,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ป 2559ป 2558

ยุทธศาสตร
รวม 3 ปป 2560

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

และการใหบริการ

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล 5 200,000 5 200,000 5 200,000 15 600,000

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปราม 3 445,000 3 445,000 3 445,000 9 1,335,000

การทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร

7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบ 2 110,000 2 110,000 2 110,000 6 330,000

ตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่

7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอม 2 1,050,000 3 1,150,000 3 1,650,000 8 3,850,000

สําหรับการใหบริการ

7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น 3 200,000 2 100,000 3 400,000 8 700,000

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติ 1 30,000 1 30,000 2 180,000 4 240,000

ใหมีประสิทธิภาพ

7.7 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น 2 170,000 2 170,000 2 170,000 6 510,000

7.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 1 400,000 - - - - 1 400,000

ทรงเปนประมุข

7.9 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

และเสรีภาพของประชาชน

รวม 20 2,625,000 19 2,225,000 21 3,175,000 60 8,025,000

รวมทั้งสิ้น 100 61,038,354 93 24,684,600 90 24,367,600 283 110,090,554
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 
(พ.ศ. 2558-2560) 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 10 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25 25 

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 60 

    3.1 วิสัยทัศน (5) 5 

    3.2 พันธกิจ (5) 5 

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10) 10 

    3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5) 5 

    3.5 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร  (15) 13 

    3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (10) 10 

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15) 12 

รวม 100 95 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปของ 
อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
-ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน สถานท่ี
ทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 
-การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใชขอมูล จปฐ. 
-มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานในแตละ
ปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 
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2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ 
การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
-ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
-มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและแสดง
ใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
การวิเคราะหขอมูลสังคม 
-ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน กําลังแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด 
เปนตน 
-มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท. และแสดง
ใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯ และส่ิงแวดลอม 
-ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
-มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกของ 
อปท. 
SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.  
-การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
-มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ

 
สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
-มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี โดย
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ศักยภาพ 
(ตอ) 
 
 
 

ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 
-มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายท่ี
ชัดเจน 
-การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจดัทํา
แผนพัฒนา 
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3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 
 

 
มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
-จุดเนนและสิ่งท่ีตองการจะเปนสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูล 
-มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
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3.2 พันธกิจ  
-แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
-มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ี 
-ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
-ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา ศักยภาพ
ของ อปท. 
-มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
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3.4 เปาประสงค 
 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
-มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
-มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะบรรลุ
อะไรในชวง 4 ป 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 
-มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอนผลลัพธตาม
เปาประสงค 
-สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
คาเปาหมาย  
-แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
-มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําไดท้ังดานปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 
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3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยทุธศาสตร 
 

มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น 
ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 
-กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมีการบูร
ณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุเปาประสงค และ
ยุทธศาสตร 
-มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม 
-มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุไวในแผน 
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
-การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน และนําไปสู
ผลสําเร็จของเปาประสงค 
-โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
-มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
-มีรูปแผนท่ีกําหนดบริเวณดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
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 รวมคะแนนท่ีได 100 95 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ :  1. การประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูเก่ียวของ 
 2. ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนเก็บรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไวสําหรับตรวจสอบ 
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