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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  
 2. เปนแผนท่ีมีความมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และ
งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   
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 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 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
 

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการรวบรวมปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลแมจัน ซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
 1) รายไดครัวเรือนเฉล่ีย   
  จากการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2558 เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง) 
จํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล ประจําป 2558 รวมท้ังสิ้น 995 ครัวเรือน  
  1.1)  รายไดครัวเรือนเฉลี่ยทุกพ้ืนท่ี เทากับ   272,045 บาท/ป ซ่ึงชุมชนรองผักหนาม หมู ท่ี 1                 
มีรายไดครัวเรือนเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ   367,327 บาท/ป  โดยมีแหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ยมาจาก                     
อาชีพหลัก เทากับ 290,456 บาท/ป อาชีพรอง เทากับ 29,222 บาท/ป รายไดอ่ืนเทากับ  38,739 บาท/ป
และปลูก เลี้ยง หาเอง เทากับ 8,910 บาท/ป  
  1.2)  รายไดบุคคลเฉลี่ยทุกพ้ืนท่ี เทากับ 111,992 บาท/ป  ซ่ึงชุมชนเหมืองฮอ  หมูท่ี  7 มีรายได               
บุคคลเฉลี่ยมากท่ีสุด เทากับ 185,051 บาท/ป รองลงมาชุมชนเดนปาสัก หมูท่ี 4 เทากับ 117,770 บาท/ป
ตามลําดับดังตาราง 

รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2558 

 
 
 

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 81 147 204,767 57,185 53,251 20,630 335,834 185,051 
ชุมชนแมจัน หมูที่ 2 160 403 219,334 25,984 10,825 10,750 266,893 105,963 
ชุมชนเดนปาสัก หมูที่ 4 256 615 259,539 11,020 9,035 3,330 282,925 117,770 
ชุมชนแมจันตลาด หมูที่ 3 209 496 203,505 2,505 849 613 207,473 87,423 
ชุมชนศาลา หมูที่ 8 145 375 247,862 24,263 12,809 3,392 288,326 111,486 
ชุมชนรองผักหนาม หมูที่ 1 18 58 290,456 29,222 38,739 8,910 367,327 113,998 
ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 126 323 239,479 32,066 11,331 7,358 290,234 113,218 

ทุกพ้ืนที ่ 995 2,417 233,163 20,320 12,581 5,981 272,045 111,992 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 
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 1.3) ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 795 คน คิดเปนรอยละ 32.89 รองลงมา
ประกอบอาชีพคาขาย 523 คน คิดเปนรอยละ 21.64 กําลังศึกษา 320 คน คิดเปนรอยละ 13.24 ไมมีอาชีพ 
296 คิดเปนรอยละ 12.25 รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 178 คน คิดเปนรอยละ 7.36 ทํานา 87 คน คิดเปน
รอยละ 3.60 ธุรกิจสวนตัว 69 คน คิดเปนรอยละ 2.85 พนักงานบริษัท 25 คน คิดเปนรอยละ 1.03 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16 คน คิดเปนรอยละ 0.66  ทําไร 2 คน คิดเปนรอยละ 0.08  ทําสวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 0.04 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 104 คน คิดเปนรอยละ 4.30 
รายละเอียดดังตาราง  

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2558 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม-ทํานา 44 3.86 43 3.37 87 3.60 
เกษตรกรรม-ทําไร 2 0.18 - - 2 0.08 
เกษตรกรรม-ทําสวน 1 0.09 - - 1 0.04 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - 1 0.08 1 0.04 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 69 6.05 109 8.54 178 7.36 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 0.70 8 0.63 16 0.66 
พนักงานบริษัท 15 1.32 10 0.78 25 1.03 
รับจางท่ัวไป 424 37.19 371 29.05 795 32.89 
คาขาย 195 17.11 328 25.69 523 21.64 
ธุรกิจสวนตัว 41 3.60 28 2.19 69 2.85 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 52 4.56 52 4.07 104 4.30 
กําลังศึกษา 172 15.09 148 11.59 320 13.24 
ไมมีอาชีพ 117 10.26 179 14.02 296 12.25 

รวม 1,140 100.00 1,277 100.00 2,417 100.00 
 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

 

 2. อุตสาหกรรม 
   การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็ก  มีโรงสีขาว  จํานวน  5  โรง  และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จํานวน  2  แหง
ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 
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 3. การพาณิชย 
    ธนาคาร 7 แหง บริษัท    70 แหง 
    หางหุนสวนจํากัด      15 แหง รานคาตาง ๆ    350 แหง 
    สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
    ตลาดสด 4 แหง ปมแกส    2 แหง 
    สถาบันการเงิน     6 แหง กิจการประกัน    4 แหง 

 4. สถานบริการ 
    โรงแรม/ท่ีพัก  11 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 มีท่ีตั้งเปนศูนยกลางยาน
การคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน เปนท่ีตั้งของศูนยราชการตาง ๆ มีการประกอบการอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีธนาคาร สถาบันการเงิน หางสรรพสินคาเทสโกโลตัส บริษัท หางหุนสวน รานคา 
สถานบริการ ไมวาจะเปนโรงแรม/ท่ีพัก และรานอาหาร คอยใหบริการแกประชาชน และนักทองเท่ียวท่ี      
เดินทางผานพ้ืนท่ีของเทศบาลเพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน พระธาตุดอยตุง  พระตําหนักดอยตุง 
อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็กประเทศพมา สามเหลี่ยมทองคํา อําเภอเชียงแสน นอกจากนี้ เทศบาลตําบล 
แมจันยังไดกําหนดแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจในการสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพในกับประชาชนในเขต
เทศบาล โดยมีการจัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกกลุมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ สราง
รายได และสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการกลุมอาชีพในเขตเทศบาล อีกท้ังยังมีแนวทางในการจัดต้ัง
ศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน เพ่ือใหมีตลาดรองรับสินคาท่ีกลุมอาชีพผลิต และในปจจุบัน
เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินโครงการแมจันถนนคนเดิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพ สราง
รายไดใหกับประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง  โดยจัดจําหนายสินคาประเภทอุปโภคบริโภคบน
ถนนหิรัญนครเปนประจําทุกวันศุกร มีการจําหนายสินคาทํามือ (Handmade) พืช ผัก ผลไมพ้ืนบานจาก        
พ่ีนองหลากหลายชาติพันธุในราคายอมเยา การแสดงดนตรีพ้ืนเมือง สลอ ซอ ซึง ของนักเรียน เปนการเพ่ิม
สีสันและดึงดูดความสนใจใหนักทองเท่ียวแวะเท่ียวชมและทําใหแมจันเปนท่ีรูจักเพ่ิมมากข้ึน ถือไดวาเปนการ
สงเสริมการทองเท่ียวใหกับพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจันอีกทางหนึ่ง ซ่ึงแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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ของเทศบาลตําบลแมจันมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดาน
การคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเท่ียวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศ GMS และ ASEAN  รวมท้ังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

2. การวิเคราะหสถานการณและศักยภาพดานสังคม 
 1) สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานจํานวนมาก สงผลกระทบตอประชาชน
ในพ้ืนท่ีในเรื่องของการจางงาน เนื่องจากคาจางแรงงานตางดาวมีราคาถูก กอใหเกิดปญหาการวางงาน 
รายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ สงผลทําใหคุณภาพชีวิตไมดีเทาท่ีควร การเสพและการคายาเสพติดยังคงเปน
ปญหาในพ้ืนท่ี เนื่องจากพ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด 
  เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพเพ่ือเปนการสรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของ
เทศบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ซ่ึงไดรับความรวมมือจากประชาชนดวยดี ตลอดจน
เทศบาลยังไดจัดสวัสดิการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสอยางท่ัวถึง  

 2) การศึกษา 
  พ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันไมสามารถรองรับการขยายตัวในการกอสราง                
อาคารเรียนเพ่ิมเติมไดในอนาคต การดําเนินกิจกรรมของเด็กเยาวชนขาดความตอเนื่อง เนื่องจากสามารถ            
จัดกิจกรรมไดเฉพาะในชวงปดภาคเรียนหรือในวันหยุด ประชาชนใหความสนใจในการเขารวมกิจกรรม/
โครงการคอนขางนอย 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันมีการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา เพ่ือเปนการเตรียม
ความพรอมใหกับนักเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน อีกท้ังยังไดดําเนินการพัฒนาการศึกษาเด็กกอนวัย
เรียน และในวัยเรียน ตลอดจนสงเสริมการศึกษาของประชาชนท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ 
นอกจากนี้ยังไดดําเนินการสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชนใหไดรับการปลูกฝง
จิตสํานึกท่ีดี มีจิตอาสา กอเกิดประโยชนตอสังคม สงผลใหหางไกลจากสิ่งเสพติด โดยไดดําเนินการจัด
โครงการและกิจกรรมท่ีสรางสรรคข้ึนเปนประจําทุกป   

 3) การสาธารณสุข 
  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีความเขาใจตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมคอนขางนอย การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรอ่ืน ๆ ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมี
นอย การรวมกลุมของ อสม. ยังขาดความเขมแข็ง ประชาชนใหความสนใจรักษาสิ่งแวดลอมคอนขางนอย  
ถูกตอตานจากประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงบอขยะของเทศบาลตําบลแมจัน ตลอดจนขาด
งบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑในการบริหารจัดการขยะและการจัดการระบบขยะท่ีดี 
  เทศบาลตําบลแมจันมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีสถานพยาบาล (คลินิก) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมจันพรอมใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ยังมี
สถานพยาบาลการแพทยแผนไทย เพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย มีสถานท่ีฝงกลบขยะ
เปนของตนเอง มีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยใหประชาชนไดเรียนรูและมีสวนรวมใน
การรักษาสิ่งแวดลอม  
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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 ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของธรรมชาติตาม
ระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมาก
ข้ึน  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   6.6   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   
  มีสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   แหง 
   
    จากขอมูลขางตน เทศบาลตําบลแมจันมีศักยภาพในดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยมีแมน้ําจันเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญไหลผานพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 4 หมูบาน 
คือ หมูท่ี 2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําท่ีเกษตรกรใชในการเพาะปลูก สวนในเรื่องปญหาสภาพแวดลอมท่ัวไปในเขต
เทศบาลตําบลแมจันยังไมเกิดข้ึนมากนักในเรื่องความไมสมดุลยของธรรมชาติตามระบบนิเวศ แตในอนาคต
อาจเกิดปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ในการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
เทศบาลตําบลแมจันมีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย 10 ไร  มีสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล 
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 6.6 ตัน / 1 วัน นอกจากนี้ยังมีรถเก็บขนขยะท่ีไดมาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาล 
และมีบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีอยางเพียงพอ   
    เทศบาลตําบลแมจันมีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน ซ่ึงจะชวยให
ประชาชนไดเรียนรูและมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการลดมลภาวะตาง ๆ โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และไดรับการ
ประสานงานกับหนวยงานและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนเปนอยางดี 
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4. การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา (SWOT  Analysis)  
 การวิเคราะหศักยภาพขององคการโดยใชเทคนิค SWOT Analysis เปนการวิเคราะห 
 1) ปจจัยภายในองคการ ไดแก 
 1.1) จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรดานตาง ๆ ท่ีไดเปรียบหรือสวนท่ีเขมแข็งภายใน
องคการท่ีสามารถใชประโยชนเพ่ือผลักดันใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ
องคการ  
 1.2) จุดออน (Weakness-W) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคการท่ีเปนขอดอยหรือเปน
ขอจํากัดตาง ๆ ท่ีสงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคการ  
 2) ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก 
 2.1) โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมท่ีมีลักษณะ
เก้ือกูลตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคการ 
 2.2) อุปสรรค (Threat-T) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมี
ลักษณะเปนอุปสรรค ขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคการ  
  
 เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน
ตามนโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ินท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลไว 8 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการพัฒนาเมือง 
 จุดแข็ง เทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ทําใหสามารถดูแลไดอยาง 
  ท่ัวถึง และมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 จุดออน  ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีตั้งเปนท่ีลุมติดแมน้ําจัน  น้ําทวมไดงาย และประชาชน 
  รุกท่ีสาธารณะริมแมน้ําจัน 
 โอกาส  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการแกไขปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและการ 
  สนับสนุนดานการวางแผนปองกันน้ําทวมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ตลอดจนไดรับ 
  ความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรแมจันในการจัดระเบียบจราจร 
 อุปสรรค  งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอการแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 
 
ผลการวิเคราะหดานการพัฒนาเมือง 
 เทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ทําใหการปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบุคลากรท่ีไดรับการอบรมในการยกระดับการใหบริการสาธารณะและมีความพรอม
ในการใหบริการแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชนผูมาใชบริการ  
 เทศบาลตําบลแมจันตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมติดแมน้ําจัน มีพ้ืนท่ีติดตอระหวางสององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ทําใหการแกปญหาระหวางประชาชนท้ังสองฝงของแมน้ําจันยังคงเปนปญหา ตลอดจนประสบกับ
ปญหาประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะริมแมน้ําจัน จึงทําใหพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลประสบกับปญหาน้ําทวมเกือบ      
ทุกป เทศบาลตําบลแมจันจึงไดหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
แกปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและขอรับการสนับสนุนดานการวางแผนปองกันน้ําทวมจากกรม 
โยธาธิการและผังเมือง โดยไดมีการจัดทําแผนแมบทในการแกไขปญหาน้ําทวม  อีกท้ังเทศบาลตําบลแมจันยัง
ไดดําเนินการหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลอยางเปนระบบและใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 จุดแข็ง พ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลแมจันมีขนาดเล็ก การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานซ่ึง

 ประกอบดวย งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร งานดานการคมนาคมและ
 การขนสง งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ถนน ประปา ทอระบายน้ํา ไฟฟา 
เปนตน ในสวนของไฟฟาและประปาในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีการดําเนินการครอบคลุม
เกือบเต็มพ้ืนท่ีในเขตเทศบาล   

 จุดออน  กิจการสาธารณูปโภคบางอยาง  เชน ไฟฟา ประปา ประปาภูเขา เปนตน  ดําเนินการโดย
หนวยงานภายนอก  ทําใหการดําเนินการปรับปรุงและการแกไขปญหาเกิดความลาชา   

 โอกาส   เทศบาลตําบลแมจันมีงบประมาณสําหรับอุดหนุนใหกับหนวยงานภายนอกในการ  ดําเนินการ
ขยายเขตประปาและขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

 อุปสรรค การดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก  ทําใหเกิดความลาชาในบางครั้ง 
   
 
ผลการวิเคราะหดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวย ถนน ประปา ไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ       
มีการดําเนินการครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ี เนื่องจากเทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก การใหบริการดาน
โครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ี สวนการดําเนินการขยายเขตประปาและไฟฟาโดยหนวยงาน
ภายนอกลาชานั้น เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการประสานไปยังหนวยงานดังกลาว เพ่ือเรงรัดการ
ดําเนินการ ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพ่ือสรางความพึง
พอใจแกประชาชนในเขตเทศบาล 

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 ซ่ึงไดรับความ
รวมมือในการปองกันยาเสพติด  และไดจัดสวัสดิการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  ซ่ึงผูท่ี
เขาหลักเกณฑไดรับการสงเคราะหมีนอย จึงสามารถจัดสรรไดอยางท่ัวถึง สงผลใหผูสูงอายุไดรับการ
สงเคราะห อีกท้ัง ยังเปนการแบงเบาภาระใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส  
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4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
 จุดแข็ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันมีความพรอมท้ังในดานงบประมาณและสถานท่ี 
   บุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดใหมีการเรียนการสอน 
   เปนโรงเรียน 3 ภาษา เพ่ือใหนักเรียนไดเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 จุดออน   บุคลากรดานการศึกษาและเยาวชนมีไมเพียงพอ  การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมขาด 
   ความตอเนื่องและประชาชนใหความรวมมือในการเขารวมในการจัดกิจกรรมนอย  
   นอกจากนี้ พ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันไมสามารถรองรับการขยายตัว 
   ในการกอสรางอาคารเรียนเพ่ิมเติมไดในอนาคต 
 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 ซ่ึงเปรียบเสมือนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ินจากรุนสูรุนไดอยางดียิ่ง ประชาชนใหความสําคัญและเขารวมในการจัดกิจกรรมการ
สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน อันจะเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

 

6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง  
 จุดแข็ง ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลแมจันเปนศูนยกลางยานการคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน    

เปนท่ีตั้งของศูนยราชการตาง ๆ และมีคณะกรรมการชุมชน/ผูใหญบานเปนผูประสานงานให
การสนับสนุนชวยเหลือในการทํางานของเทศบาลตําบลแมจัน 

 จุดออน  กลุมอาชีพขาดความเขมแข็งในการรวมกลุมและยังไมมีกลุมอาชีพท่ีไดมาตรฐาน  
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 โอกาส  เปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางผานพ้ืนท่ีของเทศบาลเพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ 
 อุปสรรค ไมมีตลาดรองรับสินคาท่ีกลุมอาชีพผลิต 
 
 

ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง 
   เทศบาลตําบลแมจันมีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงานและเขารวมกิจกรรม
ตาง ๆ ของเทศบาล ผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชนใหความรวมมือในการประสานงานดวยดีเสมอมา ทํา
ใหการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนท้ังรวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบ 
และรวมแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนได ตลอดจนไดจัดใหมีการอบรมสงเสริมอาชีพแกกลุมตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง ทําใหกลุมอาชีพมีแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพชวยใหกลุมอาชีพมีความเขมแข็ง มีรายได
เพ่ิมข้ึน 
       
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 
  ไดรับการประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสขุและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน 
  เปนอยางดี 
 อุปสรรค ความเขาใจของประชาชนตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย 
  การยอมรับรูปแบบการทํางานแบบใหมในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตองใชเวลานาน 
  ถูกตอตานจากประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงบอขยะของเทศบาลตําบลแมจัน 
  ขาดงบประมาณในการจัดการระบบขยะท่ีดีและขาดงบประมาณในการจัดซ้ือครุภัณฑใน 
  การบริหารจัดการขยะ 
 
 
 
 
 



12 

 
ผลการวิเคราะหดานสาธารณสุข 
   เทศบาลตํ าบลแม จัน ไม มี ศู นยบ ริการสุ ขภ าพ เทศบาล ตํ าบลแม จั น เป นของตน เอง                     
แตมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด  120  เตียง และมีสถานพยาบาล (คลินิก)  จํานวน  6 แหง เพ่ือใหบริการแก
ประชาชน มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพ้ืนท่ี และมีสถานพยาบาล
การแพทยแผนไทยเพ่ือใหประชาชนไดรับการดูแลสุขภาพแบบแผนไทย 
   เทศบาลตําบลแมจันมีการรณรงคและสงเสริมการคัดแยกขยะ ซ่ึงจะชวยใหประชาชนไดเรียนรูและ
มีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนการลดมลภาวะตาง ๆ โดยเทศบาลตําบลแมจันมีสถานท่ีฝงกลบ
ขยะเปนของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในดานการตรวจ/ปองกันสุขภาพ/การ
อบรมใหกับทองถ่ินอยางตอเนื่องและยังมีการประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพ่ือสรางความเขาใจของประชาชนตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 
 

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

สิทธิเสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   
 อุปสรรค ประชาชนในเขตเทศบาลบางสวนยังขาดการมีสวนรวมดานการเมืองการปกครองใน 
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเรื่องสิทธิเสรีภาพและ 
  หนาท่ีท่ีพึงปฏิบัติ 
 
 

ผลการวิเคราะหดานการเมืองและการบริหาร 
   เทศบาลตําบลแมจันสามารถดําเนินการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารได เนื่องจากมี
งบประมาณในการจัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของ
ประชาชน และมีคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลท่ีมีความรูความสามารถและ
ประสบการณในการทํางาน พรอมท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับ
การใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนในเขตเทศบาล 
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 
         เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กับจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการจริงในปนั้น คิดเปนรอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย
ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานกับจํานวนโครงการดาํเนินการจริง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 
 

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 

18 16 89 
 
 

9,072,560 
 

9,020,369.12 
 

2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 1 25 
 

390,000 30,000.00 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน 

12 
 

9 75 
 

1,808,100 
 

1,586,338.69 
 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

5 
 

4 80 
 
 

350,000 
 

142,545.00 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
ศาสนาและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

7 
 

7 100 
 
 

325,000 195,270.00 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการดานสาธารณสุขคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิการสังคม 

15 
 

12 80 619,100 
 

478,656.06 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ 

25 
 

21 84 
 
 

2,318,060 1,249714.29 

รวม 86 70 81 14,882,760 12,702,893.16 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

  
     

นโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. ดานพัฒนาเมือง 1. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 99,000.00 

รวม 99,000.00 

2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ศาลา ซอย 8 ยอย หมูท่ี 8  85,500.00 

 
2. โครงการกอสรางระบบน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค 507,074.69 

 
ภายในพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานหลังใหม-กอสรางหอถังสูง 

 

 
3. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนไชยบุรีสวนแยก หมูท่ี 1 48,000.00 

 
4. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนปงตอง ซอย 4 หมูท่ี 5 132,000.00 

 
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา-บอพัก ถนนปงตอง 365,000.00 

 
ซอย 1 หมูท่ี 5 

 

 
6. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.รางระบายน้ําและบอพัก 180,500.00 

 
ซอยขางบานอาจารยเจริญพร หมูท่ี 8 

 

 
7. โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหวางปงตอง  98,000.00 

 
ซอย 3 และปงตอง ซอย 5 หมูท่ี 5 

 

 
8. อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคอําเภอแมสาย 36,964.00 

 
เพ่ือขยายเขตติดตั้งประปาและคาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิง 

 

 
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 

 
รวม 1,453,038.69 

3. ดานสังคมและ 1. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมผูสูงอายุ 9,500.00 

การสงเสริมคุณภาพชีวิต 2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 25,789.00 

ของประชาชน เทศบาลตําบลแมจัน 
 

 
3. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ 10,000.00 

 
ยาเสพติดอําเภอแมจัน (ศพส.อ.แมจัน) 

 

 
4. โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 8,736.00 

 
5. โครงการจัดการน้ําเสียโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 30,000.00 

รวม 84,025.00 
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นโยบาย 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

4. ดานการศึกษา 1.โครงการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ 907,810.00 

และพัฒนาเยาวชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน  

 โครงการอาหารเสริม (นม) 261,240.01 

 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจนั 
 

 
3. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบานแมจัน 1,684,480.60 

 
(เชียงแสนประชานุสาสน) 

 
 4. โครงการอาหารเสริม (นม) 423,999.27 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน 
 

 
5. อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน)- 4,232,000.00 

 
โครงการอาหารกลางวัน 

 

 
6. โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชนของชุมชน 43,800.00 

 
7. โครงการศูนยภาษาตางประเทศ 18,825.00 

 
8. โครงการอบรมคอมพิวเตอร 27,480.00 

 
9. โครงการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  49,585.00 

 พ.ศ. 2558  

 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 18,235.00 

 
11. โครงการเขาวัดฟงธรรม 14,995.00 

 
12. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 115,590.00 

 
13. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 99,815.25 

 
14. โครงการจัดแขงกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 104,836.00 

 
15. โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาต ิ 8,838.00 

รวม 8,011,529.13 

5. ดานอนุรักษ 1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน-โครงการจัด 35,000.00 

วัฒนธรรม งานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติและงานประเพณีทองถ่ิน  

ประเพณีทองถ่ิน 2. โครงการประเพณีวันสงกรานต 100,000.00 

 
3. โครงการประเพณีตักบาตรเทโวและวันออกพรรษา 6,000.00 

 
4. โครงการประเพณีลอยกระทง 14,788.00 

 
5. โครงการประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา 22,268.00 

 
6. โครงการทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม 4,000.00 

 
7. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี 13,214.00 

รวม 195,270.00 
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นโยบาย 

 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

6. ดานเศรษฐกิจ 1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 18,485.00 

และชุมชนเขมแข็ง 2. อุดหนุนท่ีทําการคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีอําเภอแมจัน- 20,000.00 

 
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแมแหงชาติและโครงการ 

 

 
จัดงานวันสตรีสากล 

 

 
3. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและคณะกรรมการชุมชน 104,060.00 

 
4. โครงการแมจันถนนคนเดิน 279,790.29 

 
5. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 8,143.00 

รวม 430,478.29 

7. ดานสาธารณสุข 1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน-การพัฒนา 50,000.00 

 
งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

 

 
2. ปรับปรุงฌาปนสถานและอาคารสถานท่ีภายในฌาปนสถาน- 109,000.00 

 
ตอเติมหองเก็บของศาลาบําเพ็ญกุศลภายในฌาปนสถานฯ 

 

 
3. โครงการดําเนินงานฌาปนสถานเทศบาลตําบลแมจัน 59,141.56 

 
4. โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอจากแมลงและยุง 59,300.00 

 
5. สนับสนุนปองกันและกําจัดโรคติดตอจากสัตว 5,152.00 

 
(พิษสุนัขบา, ไขหวัดนก ฯลฯ) 

 

 
6. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน 102,037.50 

 
หรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมจัน 

 
รวม 384,631.06 

8. ดานการเมืองและ 1. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน 10,000.00 

การบริหาร (ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน) - โครงการสนับสนุนการรบับริจาค 
 

 
โลหิตและชวยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ีบริการของ 

 
 ก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน  

  2. โครงการอบรมใหความรูวินัยการจราจรและการขับข่ี 30,000.00 

 
3. โครงการเทศบาลพบประชาชน 41,200.00 

 
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 19,621.00 

 
5. โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 500.00 

 
6. โครงการจูงใจชําระภาษี 6,900.00 

 
7. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน 258,125.00 

 
ลูกจาง ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผูใหญบาน 

 

 
ผูนําชุมชน และคณะกรรมการชุมชน 
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นโยบาย 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

8. ดานการเมืองและ 8. อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอแมจันตาม 45,000.00 

การบริหาร โครงการสรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารสถานท่ีกลาง 
 

 
สําหรับเปนศูนยรวมขาวการจัดจางของหนวยการบริหาร 

 

 
ราชการสวนทองถ่ินอําเภอแมจัน 

 

 
9. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริการสาธารณะ 29,705.00 

 
10. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ 232,500.00 

 
เทศบาลตําบลแมจัน 

 

 
11. ฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5,000.00 

 
12. ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและ 2,661.00 

 
บรรเทาสาธารณภัยใหกับนักเรียน เยาวชน และ 

 

 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 

 
 13. โครงการปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก 8,000.00 

 และโคลนถลม 
 

 
14. โครงการบริการนักทองเท่ียว 21,209.00 

 
15. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ีประชาชนควรรู 15,360.00 

 
16. โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  13,890.00 

 (เขตเมือง)  

 
17. โครงการเสริมสรางความปรองดอง สมานฉันทตําบลแมจัน 11,969.00 

 
18. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย 5,197,452.16 

 
19. โครงการชวยเหลือผูประสบวาตภัย อัคคีภัย และอุทกภัย 509,853.00 

 
20. คาจัดซ้ือครุภัณฑ วัสดุ อุปกรณเก่ียวกับการจราจร 58,720.00 

 
21. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 62,500.00 

รวม 6,580,165.16 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 17,238,137.33 
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สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
 
การวิเคราะหแผนชุมชน 

 เทศบาลตําบลแมจันไดรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชน ป พ.ศ. 2559-2561 
ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 6 ชุมชน ซ่ึงไดรวบรวมความตองการในการพัฒนาชุมชนรวมทุกดาน 
จํานวน 8 ดาน ซ่ึงชุมชนไดเรียงลําดับความสําคัญโครงการแลวนั้น 

 จากการรวบรวมขอมูลแผนชุมชนแสดงใหเห็นวา ประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ีใหความสําคัญประเด็นในดานตาง ๆ มากท่ีสุด  3  ลําดับ ดังนี้  
   1) ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การขุดลอกลําเหมือง ขุดลอก             
ลําน้ําจัน ขุดลอกรางระบายน้ํา รอยละ 100 
   2) ประเด็นดานการศึกษา/วัฒนธรรมประเพณี ไดแก สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ             
ภูมิปญญาทองถ่ิน รอยละ 100 
 3) ประเด็นดานเศรษฐกิจ ไดแก โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 
รอยละ 100 
 
 ท้ังนี้  ไดมีการวิเคราะหความตองการพัฒนาของชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 6 ชุมชน ไดแก 
ชุมชน หมูท่ี 2, 3, 4, 5, 7, 8 ภายใตแตละประเด็นดานตาง ๆ  จํานวน 8 ประเด็น โดยไดจัดลําดับการพัฒนาท่ี
ประชาชนในแตละชุมชนมีความตองการสูงสุด 3 อันดับแรก ดังนี้ 
 

 
ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,5,7,8 การขุดลอกลําเหมือง ขุดลอกลําน้ําจัน ขุดลอกรางระบายน้ํา 100 
4,7,8 จัดการขยะมูลฝอย คัดแยกขยะ 50 

4 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกตนไม 17 

 
ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานการศึกษา/วัฒนธรรมประเพณี 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,5,7,8 สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 100 
4,7 สงเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  33 
7 สงเสริมการใชภาษาใหแกเด็ก เยาวชน ประชาชน 17 

 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานเศรษฐกิจ 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,5,7,8 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 100 
7 ครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง 17 
3 โครงการวิถีชีวิตตลาดกองเง้ียว 17 
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ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานสาธารณสุข 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,7 การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ โรคไขเลือดออก 67 
3,4,7 สงเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดูแลผูปวยเรื้อรัง 50 
3,7,8 พัฒนาศักยภาพ สรางเสริมความเขมแข็ง อสม. 50 

 
 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,4,5 โครงการกอสราง ปรับปรุงถนน ขยายผวิจราจร รางระบายน้ํา 67 
3,4,5 ขยายเขตไฟฟา ติดตั้งไฟสองสวาง 50 

5 ขยายเขตประปา 17 
 
 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานบริหารจัดการ 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

2,3,7,8 ปรับปรุงหอกระจายขาว และเพ่ิมจุดสัญญาณ WIFI 67 
3,7 การจัดทําแผนชุมชน และการประชุมคณะกรรมการชุมชน 33 
7 การศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน 17 

 
 
 

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานสังคม 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

3,5 โครงการสงเสริมเยาวชนหางไกลยาเสพติด 33 
7 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 17 
4 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสงเคราะหผูยากไร และไรญาต ิ 17 

 
 
  

ชุมชน 
หมูท่ี ประเด็นดานความม่ันคง 

รอยละของชุมชนท่ีบรรจุ
โครงการในแผนชุมชน 

4,7 การรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด 33 
7 การประชุมคณะกรรมการ 25 ตาสับปะรด 17 
3 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรต ิ 17 

 
 

 



สวนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
(1)  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 

“แมจันนาอยู   เชิดชูคุณธรรม   นําเศรษฐกิจ   พัฒนาการศึกษา   พาชุมชนเขมแข็ง” 

(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 

(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) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน  
2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา  
3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน  
4. สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ  
5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู  
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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   
2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเขาสูสังคมภูมิปญญา  
3. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับสังคม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย     
    สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส  
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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 และปองกันปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่นของบุคลากร  
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

คุณธรรมจรยิธรรม และ

การศึกษาทุกรูปแบบ 

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 
สนับสนุน 

 

8. ประชาชนไดรับการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการศึกษาทุกรูปแบบ 
 

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  พนังก้ันดินพังใหอยูใน
สภาพดีไดมาตรฐาน  
2. ป รั บ ป รุ งส า ธ า ร ณู ป โภ ค พ้ื น ฐ าน ให
ครอบคลุมและมีมาตรฐาน  
3. การดําเนินการขยายเขตไฟฟาน้ําประปา
และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
4. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยู
สวยงาม  
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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

2. มีการจัดการสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

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 รั บ 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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

4. สงเสริมเศรษฐกิจและเสริมสราง 
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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

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
สงัคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่6  การพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

6. ระบบการบริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และสวสัดิการสังคม 
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
 

1. รอยละของชุมชน
ท้ังหมดไมมีการแพร
ระบาดของไขเลือดออก 
2. รอยละของเด็ก  
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูดอยโอกาส 
ผูประสบภัยธรรมชาติ  
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.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2559- 
พ.ศ.2561 

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 ง เสริมการปกครองระบอบประชา 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 
 

วัตถุประสงค 
1. คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
2. คน ชุมชนและสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข 
3. เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ                  
อุดมสมบูรณ ประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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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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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 
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 
2.1 พัฒนาคุณภาพเกษตรกร 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาเกษตรและความม่ันคงของอาหาร 
2.3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
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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 
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 
 2.6 พัฒนาบุคลากรดานทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการดาน
ภาษาเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเท่ียว 
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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 
 4.8 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานท่ี
พักผอนหยอนใจ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 
 5.1 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ 
ตลอดจนการรักษาความสะอาดความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและทองถ่ิน 
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 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 
  

 4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน  สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันให
จัดการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา สงเสริมการเรียนรูใหลูกหลานคนแมจัน ท้ังในระบบและ
นอกระบบใหมีคุณภาพ  โดยสงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม สรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน เพ่ิมองคความรูและสงเสริมผูสนใจใหมีชองทางในการเรียนรู
ดานภาษาตางประเทศ กีฬา วิชาชีพ งานฝมือ คอมพิวเตอรและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีอยูในความสนใจ 
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อยากรู อยากทํา จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สงเสริมใหมีพลานามัยท่ีสมบูรณ
แข็งแรง จิตใจดีงามเพ่ือสรางภูมิคุมกันและกอใหเกิดกิจกรรมท่ีมีประโยชน  สรางสรรค หางไกลสิ่งเสพ
ติดนานาชนิดท่ีอยูรอบตัว สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

 7. ดานสาธารณสุข ประสานเอกชนและหนวยงานของรัฐฯ ขอรับการสนับสนุนท่ีดินเพ่ือ
ปรับปรุงตลาดสดใหไดมาตรฐานและถูกสขุอนามัย สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ สงเสริม
ใหประชาชนออกกําลังกาย ดวยสโลแกน “สุขภาพดีไมมีขาย แตสรางไดดวยตนเอง” สนับสนุนการ
ออกกําลังกายเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ประสานหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการ
จัดต้ังโรงพยาบาลชุมชน สืบคนหาผูปวยและผูท่ีเสี่ยงตอการเปนโรคท่ีไมติดตอตาง ๆ และหาแนวทาง
ปองกันตอโรคนั้น ๆ รณรงคและสงเสริมโครงการคัดแยกขยะ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพ่ือลด
ปริมาณขยะและเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัว จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ
ลดภาวะโลกรอน  
 

 8. ดานการเมืองและการบริหาร จัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานท้ังดาน
ความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานแตละดาน โดยสนองตอบตอ
ความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของ
หนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
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                                    ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน พ.ศ. 2559-2561 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของ เพื่อพัฒนาความรูความคิด 190 คน 1,322,700 1,322,700 1,322,700 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กปฐมวัย กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน จัดกิจกรรมการเรียน (589,500) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

-โครงการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยของ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการศึกษาและ ไดรับการพัฒนา ตําบลแมจัน

-โครงการอุยสอนหลาน เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน ถูกตองตามวัย

-โครงการเผยแพรขอมูลขาวสาร การสอนที่ถูกตอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ตามวัย

-โครงการรวมคิดรวมทํารวมกันพัฒนา

การจัดการศึกษาปฐมวัย

-โครงการศึกษานอกสถานที่

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม

นอกหองเรียน

-โครงการจัดทําขอมูลสารสนเทศ

-โครงการเยี่ยมบาน
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2559 - 2561)

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่

แบบ ผ. 01



1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย เพื่อพัฒนาความรูความคิด 190 คน จํานวนเด็กนักเรียน เด็กปฐมวัย กองการศึกษา/

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน (ตอ) จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

-โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

ผูเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการศึกษาและ ไดรับการพัฒนา ตําบลแมจัน

-โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน ถูกตองตามวัย

-โครงการสงคืนลูกนอยสูออมกอดพอแม การสอนที่ถูกตอง

-โครงการพัฒนาความรูและทักษะพื้นฐาน ตามวัย

-โครงการ Big Cleaning Day

-โครงการรักการออม

-โครงการหนูนอยมารยาทงาม

-โครงการรักการอาน

-โครงการขยะนารู

-โครงการสงเสริมสุขภาพปากและฟน

-โครงการหวงใยใสใจพัฒนาการลูกนอย

-โครงการขวงผญาภูมิปญญาสามวัย

-โครงการพี่สอนนองเลานิทาน

-โครงการ Summer kids

-โครงการไหวครู
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย เพื่อพัฒนาความรูความคิด 190 คน จํานวนเด็กนักเรียน เด็กปฐมวัย กองการศึกษา/

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน (ตอ) จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

-โครงการหนูนอยประชาธิปไตย การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

-โครงการวันแม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการศึกษาและ ไดรับการพัฒนา ตําบลแมจัน

-โครงการวันพอ เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน ถูกตองตามวัย

-โครงการลอยกระทง การสอนที่ถูกตอง

-โครงการแหเทียนพรรษา ตามวัย

-โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน

-โครงการศึกษาดูงานของบุคลากรและ

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลแมจัน

-โครงการประชุมผูปกครอง

-โครงการหนูนอยตัวจิ๋ว

-โครงการประกวดนวัตกรรมสื่อการเรียน

การสอน

-โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม

กลุมประเทศอาเซียน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย เพื่อพัฒนาความรูความคิด 190 คน จํานวนเด็กนักเรียน เด็กปฐมวัย กองการศึกษา/

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน (ตอ) จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

-โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการศึกษาและ ไดรับการพัฒนา ตําบลแมจัน

-โครงการกอดลูกทุกวันสรางภูมิคุมกัน เทศบาลตําบลแมจัน กิจกรรมการเรียน ถูกตองตามวัย

ใหครอบครัว การสอนที่ถูกตอง

-โครงการใหความรูและสงเสริมการมี ตามวัย

สวนรวมของคณะกรรมการชมรม

ผูปกครองและครู

2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว ) สําหรับ เพื่อสงเสริมเด็กนักเรียน 190 คน 323,000 323,000 323,000 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

ตําบลจันใหมีพัฒนาการที่ เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

เหมาะสมตามวัย ที่ไดรับการจัดการ ไดรับการจัดการเรียน ตําบลแมจัน

เรียนการสอน การสอน (รายหัว)

(รายหัว)
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1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลแมจัน

-คาอาหารกลางวัน เพื่อจายเปนคาอาหาร 190 คน 1,064,000 1,064,000 1,064,000 จํานวนเด็กอนุบาล เด็กอนุบาลไดรับ กองการศึกษา/

(โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนา กลางวันและคาใชจายใน (890,400) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่มี ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน) การสงเสริมศักยภาพ เทศบาลตําบลแมจัน ประโยชนถูกหลัก เด็กเล็กเทศบาล

การจัดการศึกษา ไดรับสารอาหาร โภชนาการ ตําบลแมจัน

ที่มีประโยชนถูก

หลักโภชนาการ

-โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี 7 คน 14,000 14,000 14,000 จํานวนบุคลากรทาง บุคลากรมีความรู กองการศึกษา/

บุคลากรทางการศึกษา ความรูความสามารถ (14,000) การศึกษาที่ไดรับ ความสามารถตรงกับ ศูนยพัฒนา

ตรงกับงานที่รับผิดชอบ การสงเสริมและ งานที่รับผิดชอบ เด็กเล็กเทศบาล

พัฒนาศักยภาพ ตําบลแมจัน

4 คาอาหารเสริม (นม) ของ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม 190 คน 392,084 392,084 392,084 จํานวนเด็กอนุบาล เด็กอนุบาลศูนย กองการศึกษา/

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน (นม) สําหรับเด็กอนุบาล (311,640) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลตําบลแมจัน เด็กเล็กเทศบาล

เทศบาลตําบลจัน ไดรับประทาน ไดรับสารอาหารที่มี ตําบลแมจัน

อาหารเสริม (นม) ประโยชน ถูกหลัก

โภชนาการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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ผลที่คาดวาจะไดรับ



1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 คาอาหารเสริม (นม) ของ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม 229 คน 472,564 472,564 472,564 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนชั้น ป.1-6 กองการศึกษา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน (นม) สําหรับเด็กนักเรียน (480,200) ชั้น ป.1-6 ร.ร.ศึกษา ไดรับสารอาหารที่มี

ชั้น ป. 1-6 สงเคราะหแมจันได ประโยชน ถูกหลัก

ร.ร.ศึกษาสงเคราะหแมจัน รับอาหารเสริม (นม) โภชนาการ

6 คาอาหารกลางวันของ เพื่อจายเปนคาอาหาร 1,112 คน 4,448,000 4,448,000 4,448,000 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา

โรงเรียนบานแมจัน กลางวันสําหรับเด็กนักเรียน (4,452,000) ระดับอนุบาล ถึง อนุบาลถึงชั้น ป.6

(เชียงแสนประชานุสาสน) ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม ชั้น ป.6 โรงเรียน ไดรับสารอาหารที่มี

ศึกษาปที่ 6 ร.ร. บานแมจัน บานแมจันฯ ไดรับ ประโยชน ถูกหลัก

(เชียงแสนประชานุสาสน) อาหารกลางวัน โภชนาการ

7 คาอาหารเสริม (นม) ของ เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม 1,112 คน 2,130,814 2,130,814 2,130,814 จํานวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนระดับ กองการศึกษา

โรงเรียนบานแมจัน (นม) สําหรับเด็กนักเรียน (2,025,660) ระดับอนุบาล ถึง อนุบาล ถึงชั้น ป.6 

(เชียงแสนประชานุสาสน) ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม ชั้น ป.6 โรงเรียน โรงเรียนบานแมจันฯ

ศึกษาปที่ 6 ร.ร.บานแมจันฯ บานแมจันฯ ไดรับ ไดรับอาหารเสริม 

อาหารเสริม (นม) ที่มีประโยชน 

ถูกหลักโภชนาการ
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1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนาความรูความคิด 190 คน 180,000 180,000 180,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนศูนยพัฒนา กองการศึกษา/

ภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กเทศบาลตําบล ศูนยพัฒนา

การสอนของเด็กใน เทศบาลตําบลแมจัน แมจันทุกคนไดรับการ เด็กเล็กเทศบาล

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดเรียนรูภาษา สงเสริมการเรียนรู ตําบลแมจัน

เทศบาลตําบลแมจัน ตางประเทศที่ ภาษาตางประเทศ

เหมาะสมตามวัย ที่เหมาะสมตามวัย

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชน สนันสนุนแหลงความรู 6 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

ของชุมชน และสงเสริมใหประชาชน (50,000) ไดรับหนังสือพิมพ มีความรู รับขาวสาร

ไดรับรูขาวสารที่ทันสมัย วันละ 2 ฉบับ ที่ทันสมัย พัฒนา

ความรู ความคิด

2 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ เพื่อพัฒนาการดานภาษา 40 คน 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูผานการ ประชาชนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ใหกับประชาชนและผูสนใจ (70,000) ฝกอบรมสามารถใช ใชภาษาตางประเทศ

ภาษาตางประเทศ เพื่อใชประโยชนใน

เบื้องตนได การสื่อสาร
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1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร เพื่อใหประชาชนผูสนใจมี 40 คน 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูผานการ ประชาชนสามารถ กองการศึกษา

ความรูในระบบคอมพิวเตอร (30,000) อบรมสามารถใช นําความรูมาใชในชีวิต

คอมพิวเตอร ประจําวันได

เบื้องตนได

4 โครงการเตรียมความพรอมเขาสู เพื่อสงเสริมใหประชาชน 80 คน 50,000 - - จํานวนผูเขารับการ ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ประชาคมอาเซียน ไดรับความรูเกี่ยวกับ (50,000) อบรมไดรับความรู ความรูและมีความ

ประชาคมอาเซียนเปนการ เกี่ยวกับประชาคม พรอมในการเขาสู

เตรียมความพรอมใหกับ อาเซียน ประชาคมอาเซียน

ประชาชน

5 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี เพื่อใหประชาชนผูชําระ 350 ราย 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูชําระภาษี ประชาชนผูชําระภาษี กองคลัง

ภาษีมีความรูความเขาใจ (15,000) ไดรับความรูความ มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีแตละประเภท เขาใจในการชําระ เกี่ยวกับภาษีที่

ภาษีตามระยะเวลา เทศบาลจัดเก็บ

ที่กําหนด
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1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม 4 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชน บุคลากร กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับประชาชน (30,000) จัดกิจกรรม โดยนําหลักคุณธรรม

พนักงาน  ลูกจางประจํา จริยธรรมมาปรับใชใน

และพนักงานจาง การปฏิบัติงาน

เทศบาลตําบลแมจัน

1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ สงเสริมใหเยาวชนมีความคิด 60 คน 10,000 10,000 10,000 จํานวนผูเขารวม เด็กมีความคิด กองการศึกษา

สรางสรรค กลาแสดงออก (10,000) กิจกรรม สรางสรรค 

กลาแสดงออก

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ สงเสริมใหเด็กมีความคิด 300 คน 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็กและ เด็กมีความคิด กองการศึกษา

สรางสรรค กลาแสดงออก (100,000) เยาวชน ที่เขารวม สรางสรรค

กิจกรรม กลาแสดงออก
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1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดการแขงกีฬาและสงนักกีฬา สงเสริมการกีฬาใหเยาวชน  5 ครั้ง 320,000 320,000 320,000 จํานวนการจัดแขงขัน ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เขารวมแขงขัน และประชาชนมีสุขภาพ (320,000) กีฬาและสงนักกีฬา รางกายแข็งแรง 

รางกายแข็งแรง เกิดความ เขารวมแขงขัน มีความสมัคคีใน

สามัคคีในหมูคณะ หมูคณะ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝง และสงเสริม 60 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนใช กองการศึกษา

การพัฒนาศักยภาพของ (20,000) เยาวชนที่เขารวม ศักยภาพที่มีในตนเอง

เด็กและเยาวชนใหเปน โครงการ ใหเปนประโยชนตอ

พลเมืองที่ดีของสังคม ตนเองและสังคม

5 อุดหนุนสํานักงานคณะกรรมการกีฬา เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 10,000 - - จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม กองการศึกษา

จังหวัดเชียงราย-โครงการสงเสริม สงเสริม สนับสนุนและ อุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ

สนับสนุนและพัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย พัฒนากีฬาจังหวัดเชียงราย ในการสงเสริมและ

ประจําปงบประมาณ 2559 พัฒนากีฬาของจังหวัด
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสรางหลังคาคลุมสนามหนา เพื่อสงเสริมการออกกําลัง กวาง  15  เมตร 300,000 - - ขนาดหลังคา ประชาชนไดออก กองการศึกษา

สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน หมูที่ 4 กายแกประชาชนและใช ยาว  15  เมตร คลุมสนามที่กอสราง กําลังกาย และ

สําหรับจัดกิจกรรมตาง ๆ และ 12 x 3.5 เมตร ยืดอายุการใชงาน

ของอุปกรณกีฬา

7 จัดซื้ออุปกรณกีฬาใหแกชุมชน สงเสริมการออกกําลังกาย  1 ครั้ง - 100,000 - จํานวนครั้งการจัดซื้อ ประชาชนได กองการศึกษา

ใหชุมชน อุปกรณกีฬา ออกกําลังกาย ทําให

สุขภาพแข็งแรง

8 โครงการกอสรางสระวายน้ําพรอมอุปกรณ เพื่อสงเสริมพัฒนาการ 1 โครงการ - 2,500,000 - จํานวนโครงการ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ดานรางกาย จิตใจของ ในการดําเนินการ พัฒนาการที่ดีทั้งทาง

เด็กนักเรียน กอสรางสระวายน้ํา รางกายและจิตใจ

พรอมอุปกรณ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความอุดมสมบูรณและยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกูลและ 1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการใน ทอระบายน้ําไมสง กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน แกไขปญหาน้ําเนาเสีย (200,000) การดําเนินการ กลิ่นเหม็นจากน้ําเนา

น้ําทวม ขุดลอกทอระบายน้ํา เสีย และน้ําไมทวมขัง

ในเขตเทศบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาล เพื่อฝงกลบขยะอยางถูก 3 ครั้ง 1,000,000 200,000 200,000 จํานวนการฝงกลบ เทศบาลมีการกําจัด กองสาธารณสุขฯ

หลักสุขาภิบาล (200,000) ขยะแบบถูกหลัก ขยะถูกหลักสุขาภิบาล

สุขาภิบาล ไมมีมลภาวะ

2 โครงการตลาดสีเขียว เพื่อยกมาตรฐานตลาด 1 แหง 30,000 30,000 30,000 จํานวนตลาดที่ผาน การผลิตขยะในตลาด กองสาธารณสุขฯ

ในเขตเทศบาล มาตรฐานเปนตลาด มีการใชวัสดุที่ยอย

จํานวน 1 แหง เปนตลาด สีเขียว เปนตลาด สลายงายแทนถุง

เพื่อสิ่งแวดลอม เพื่อสิ่งแวดลอม พลาสติก
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วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2.2  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการลดและคัดแยกขยะ เพื่อใหประชาชนลดการ รอยละ 90 60,000 60,000 60,000 รอยละของครัวเรือน ประชาชนมีความรู กองสาธารณสุขฯ

ผลิตและคัดแยกขยะ ในเขตเทศบาลที่มี เรื่องการลดการผลิต

ภายในครัวเรือน การคัดแยกขยะ ขยะสามารถคัดแยก

และแปรรูปขยะใหมี

มูลคา

4 จัดซื้อเครื่องพนยาฆาแมลง เพื่อควบคุมแมลงและสัตว 2 เครื่อง 10,000 - - จํานวนเครื่องพนยา เทศบาลสามารถ กองสาธารณสุขฯ

พาหะในสถานที่ฝงกลบขยะ ฆาแมลงที่จัดซื้อ ควบคุมสัตวพาหนะ

นําโรคในบอขยะได

5 จัดซื้อครุภัณฑเครื่องอัดขยะ เพื่อใชในการอัดขยะพลาสติก 1 เครื่อง - - 300,000 จํานวนครุภัณฑ เทศบาลมีครุภัณฑ กองสาธารณสุขฯ

เครื่องอัดขยะที่จัดซื้อ เพื่อใชในการลดขยะ

พลาสติกและนํากลับ

มาสรางมูลคาเพิ่มได
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2.2 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อดําเนินการใหความรู 50 คน 80,000 80,000 80,000 จํานวนผูเขารับการ ประชาชนมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

และสิ่งแวดลอม เรื่องการอนุรักษทรัพยากร อบรมไดรับความรู รักษาสิ่งแวดลอม 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องการอนุรักษ ลดปญหาน้ําทวมใน

เฝาระวังและรักษาคุณภาพ ทรัพยกรธรรมชาติ เขตเทศบาล

สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม
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2.3  แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ ที่จําเปนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ความสะดวก และปลอดภัย ที่ขยายและปรับปรุง สะดวกปลอดภัยใน

ในการสัญจร ผิวจราจรทั้งหมด การสัญจร

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

รางระบายน้ําในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ความสะดวก และปลอดภัย และรางระบายน้ํา สะดวกปลอดภัยใน

ในการสัญจร ปองกันน้ําทวม ในเขตเทศบาลที่ การสัญจร ปองกัน

และแกไขปญหาน้ําเนาเสีย ปรับปรุงทั้งหมด น้ําทวมและแกไข

ปญหาน้ําเนาเสีย

3 โครงการกอสรางบอพัก  ทอระบายน้ํา เพื่อลดปญหาน้ําทวม/   680  เมตร 10,848,000 - - จํานวนความยาวของ ประชาชนสัญจร กองชาง

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

ถนนแมจัน - หนองแวน  หมูที่  4 คมนาคมสะดวก รวดเร็ว พรอมขยายผิวจราจร ลดน้ําทวมและน้ําเสีย

ที่กอสราง

4 โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ เพื่อใชในการจัดกิจกรรม พื้นที่ไมนอยกวา 368,700 - - จํานวนพื้นที่ในการ ประชาชนมีลาน กองชาง

ซอย 1 และศาลเจาพอ หมูที่ 8 ตาง ๆ ของชุมชน 1,085 ตารางเมตร เทลานคอนกรีต คอนกรีตไวใชในการ

จัดกิจกรรมของชุมชน

58

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง ใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการพัฒนาพื้นที่ นสล. หมูที่ 3 - เพื่อใหเกิดความสะดวก พื้นที่ไมนอยกวา 350,000 - - จํานวนพื้นที่ในการ -ประชาชนไดรับ กองชาง

(ตลาดนวลจันทร) ในการเดินทาง 730 ตารางเมตร พัฒนาพื้นที่ นสล. ความสะดวกในการ

- เพื่อใหราษฎรในพื้นที่ หมูที่ 3 เดินทาง

และบริเวณใกลเคียงมีที่พัก -ราษฎรในพื้นที่และ

รอรถโดยสาร บริเวณใกลเคียงมี

ที่พักรอรถโดยสาร

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพื่อลดปญหาน้ําทวม/ กวาง 0.4 เมตร 523,300 - - จํานวนความกวาง ประชาชนไดรับแกไข กองชาง

ซอยเสื้อบาน (ฝงซาย) หมูที่ 8 น้ําเสียประชาชนมีการ ยาว 184 เมตร ความยาว และความ ปญหาน้ําทวมและ

คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลึก 0.40 เมตร ลึกของรางระบายน้ํา ชวยใหการระบายน้ํา

ที่กอสราง ไดดียิ่งขึ้น

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

ภายในฌาปนสถาน หมูที่ 5 น้ําเสียภายในฌาปนสถาน ของรางระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวม

หมูที่  5 ที่กอสราง และน้ําเสีย

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

เปนแบบปด ถนนไชยบุรี  หมูที่  4 รางระบายน้ําที่ ความสะดวกใน

ปรับปรุง การสัญจร

9 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เพื่อปรับปรุงอาคาร กวาง 9 เมตร - - 300,000 จํานวนพื้นที่ ชุมชนมีอาคาร กองชาง

หมูที่ 5 อเนกประสงคใหเหมาะสม ยาว 9.50 เมตร อาคารอเนกประสงค อเนกประสงคที่

กับการใชงานของชุมชน ที่ปรับปรุง เหมาะแกการใชงาน
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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 3 เพื่อลดปญหาน้ําทวมและ กวาง 0.4 เมตร - - 550,000 จํานวนความกวาง ประชาชนไดรับแกไข กองชาง

หลังวัดปงตอง หมูที่ 5 น้ําเสีย ยาว 200 เมตร ความยาว และความ ปญหาน้ําทวมและ

ลึก 0.40 เมตร ลึกของรางระบายน้ํา ชวยใหการระบายน้ํา

ที่กอสราง ไดดียิ่งขึ้น

3.2  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางตลาดสด เพื่อกอสรางตลาดสดให 1 แหง 20,000,000 - - จํานวนตลาดสดที่ เทศบาลมีตลาดสด กองชาง

ไดมาตรฐานตลาดสดนาซื้อ กอสราง ที่ไดมาตรฐาน

ตลาดสดนาซื้อ

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

และปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมูที่  5 น้ําประปาอุปโภคบริโภค ปรับปรุงถังเก็บน้ํา น้ําประปาอุปโภค

ไดอยางเพียงพอ ประปาหมูบานและ บริโภคอยางเพียงพอ 

ระบบประปาภูเขา
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3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง ใหอยูในสภาพดีและไดมาตรฐาน



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 ครั้ง 200,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชนมีน้ําใชใน กองชาง

อําเภอแมสาย เพื่อขยายเขต ติดตั้งประปา การประปาสวนภูมิภาค (200,000) อุดหนุนงบประมาณ การอุปโภคบริโภค

และคาติดตั้งหัวจายน้ําดับเพลิงในเขต อําเภอแมสาย และมีหัวจายน้ํา

เทศบาลตําบลแมจัน ดับเพลิงใชในการ

ปฏิบัติงาน

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแมจัน เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งในการ ประชาชนไดรับ กองชาง

เพื่อขยายเขต และติดตั้งไฟฟาในเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค (50,000) อุดหนุนงบประมาณ บริการดานแสงสวาง

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน
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3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 1 โครงการ 400,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการใน ภูมิทัศนบริเวณ กองชาง

สํานักงานเทศบาลตําบลแมจัน และ บริเวณสํานักงานเทศบาล (200,000) การดําเนินการ สํานักงานเทศบาล

พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจัน และพื้นที่ ปรับปรุงภูมิทัศน ตําบลแมจัน และ

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน บริเวณสํานักงาน พื้นที่ในเขตเทศบาล

เทศบาลตําบลแมจัน ตําบลแมจันมีความ

และพื้นที่ในเขต สวยงาม

เทศบาลตําบลแมจัน

2 โครงการจัดทําปายชุมชน  ปายถนน  เพื่อแสดงที่ตั้งของชุมชน  1 โครงการ - 200,000  - จํานวนโครงการใน ทําใหทราบจุดที่ตั้ง กองชาง

และปายซอยในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ถนน และซอยในเขต การดําเนินการ ตาง ๆ และสะดวก

เทศบาล จัดทําปายชุมชน ในการติดตอ

ปายถนน และ

ปายซอยในเขต

เทศบาลตําบลแมจัน
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3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกลําน้ําจัน เพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ํา  1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับการ กองชาง

อุปโภคบริโภคและ (30,000) ในการดําเนินการ แกไขปญหาเรื่อง

ปญหาน้ําทวม ขุดลอกลําน้ําจัน น้ําทวมและการ

ขาดแคลนน้ําใน

หนาแลง

2 โครงการขุดลอกลําเหมือง เพื่อแกไขปญหาเรื่อง  1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 จํานวนโครงการ ประชาชนไดรับการ กองชาง

สาธารณประโยชนภายในเขตเทศบาล น้ําอุปโภคบริโภคและ ในการดําเนินการ แกไขปญหาเรื่อง

 ปญหาน้ําทวม ขุดลอกลําเหมือง น้ําทวมและการ

สาธารณประโยชน ขาดแคลนน้ําใน

หนาแลง

3 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําจัน เพื่อลดปญหาน้ําทวมใหแก 100 เมตร - 2,000,000 2,000,000 จํานวนความยาว ปองกันน้ําทวมและ กองชาง

ประชาชนในพื้นที่และ ของเขื่อนปองกันตลิ่ง ความเสียหายจาก

ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง ที่กอสราง การกัดเซาะของน้ํา
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3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุน การเปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ ASEAN

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมีอาชีพ 5 อาชีพ 100,000 100,000 100,000 จํานวนอาชีพที่ ประชาชนมีรายได สํานักปลัด

แกประชาชนและกลุมตาง ๆ เสริมเพิ่มรายไดแก (80,000) ประชาชนไดรับ เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิต

ครัวเรือน การฝกอบรม ดีขึ้น

2 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี เพื่ออุดหนุนงบประมาณ  1 ครั้ง 17,100 17,100 17,100 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

ตําบลแมจัน ตามโครงการพัฒนา อบรม ใหคณะกรรมการพัฒนา (15,000) อุดหนุนบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ

อนุรักษวัฒนธรรมลานนาการฟอนเล็บ สตรีตําบลแมจัน ในการดําเนินโครงการ

กลุมสตรีตําบลแมจัน

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ผลิตภัณฑทองถิ่น มีรายไดเพิ่มขึ้น (120,000) ดําเนินโครงการ สงเสริมใหมีรายได

เพิ่มขึ้น

64

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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4.3 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู (10,000) ที่เขารวมกิจกรรม สัมพันธที่ดีและ

สรางความสัมพันธที่ดีและ ครอบครัวสัมพันธ ชุมชนมีความตื่นตัว

ไดรวมกันสรางครอบครัว ในการสรางครอบครัว

ใหเขมแข็ง ใหเขมแข็ง

2 อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรี เพื่ออุดหนุนงบประมาณ  2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

อําเภอแมจัน ตามโครงการจัดกิจกรรม ใหคณะกรรมการกลุม (20,000) อุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ

เนื่องในวันแมแหงชาติและ พัฒนาสตรีอําเภอแมจัน ในการดําเนินโครงการ

โครงการจัดงานวันสตรีสากล

3 โครงการประชารวมใจ สรางสรรค เพื่อสรางความสามัคคี 190 คน 30,000 - - จํานวนผูนําและ ผูนําและประชาชน สํานักปลัด

ความสามัคคี ความปรองดอง และ และสมานฉันทในชุมชน ประชาชนในเขต ในตําบลแมจันมีความ

สมานฉันท  เทศบาลตําบลแมจัน และลดเงื่อนไขความขัดแยง ตําบลแมจันที่ สามัคคีและมีความ

อันจะกอใหเกิดปญหาใน เขารวมโครงการ สมานฉันทในชุมชน

อนาคต

4 โครงการบวรรวมใจเพื่อทองถิ่นไทยพัฒนา เพื่อใหบาน วัด โรงเรียน 6 ชุมชน 30,000 - - จํานวนชุมชนที่ บาน วัด โรงเรียนมี สํานักปลัด

(แผนดินธรรมแผนดินทอง) มีสวนรวมในการพัฒนา (30,000) เขารวมโครงการ สวนรวมในการพัฒนา

ทองถิ่น และเพื่อสรางความ ทองถิ่นและประชาชน

เขมแข็งใหกับประชาชน มีความเขมแข็ง

65

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเวทีชาวบาน เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแก 12 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 จํานวนครั้งในการ ชุมชนมีความรู สํานักปลัด

ผูนําชุมชน คณะกรรมการ (60,000) จัดเวทีชาวบาน สามารถปฏิบัติงาน

ชุมชน และประชาชน รวมกับเทศบาลได

เปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางมีประสิทธิภาพ

และรับฟงปญหา และเทศบาลสามารถ

ความตองการของ แกปญหา และ

ประชาชน และชุมชน ตอบสนองความ

ตองการของ

ประชาชน และชุมชน

2 โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บ เพื่อฝกอบรมใหความรู 18 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

ขอมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) และสํารวจขอมูลพื้นฐาน (20,000) ฝกอบรม ไดขอมูลพื้นฐานเพื่อ

เพื่อนําไปใชในการแกไข ใชในแกไขปญหาและ

ปญหาและพัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมฟนฟูศิลป วัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกลักษณของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนนสภาวัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวมใน กองการศึกษา

เทศบาลตําบลแมจัน-การจัดงานวันสําคัญ กับสภาวัฒนธรรมเทศบาล (20,000) อุดหนุนงบประมาณ การสนับสนุน

และประเพณีตาง ๆ ตําบลแมจัน งบประมาณการจัด

งานวันสําคัญฯ

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

และศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม (240,000) จัดกิจกรรมสงเสริม ในการอนุรักษและ

อันดีงามของทองถิ่นให ประเพณี และ สงเสริมประเพณี

คงอยูสืบไป ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมอัน

ดีงามใหคงอยูสืบไป

3 อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุงตามโครงการ เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  1 ครั้ง 5,000 - - จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวมใน กองการศึกษา

สงเสริมประเพณีนมัสการและสรงน้ํา ใหแกวัดพระธาตุดอยตุง อุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ

พระธาตุดอยตุง ป 2559 ในการดําเนินโครงการ

4 สงเสริมวัฒนธรรมพื้นบาน ดนตรีพื้นเมือง เพื่ออุดหนุนงบประมาณให  1 ครั้ง - 50,000 - จํานวนครั้งในการ อนุรักษวัฒนธรรม กองการศึกษา

และภูมิปญญาทองถิ่น กับกลุมวัฒนธรรมพื้นบาน อุดหนุนงบประมาณ พื้นบาน ดนตรี-

ดนตรีพื้นเมืองในเขต พื้นเมือง ภูมิปญญา-

เทศบาลตําบลแมจัน ทองถิ่นใหคงอยูตอไป
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5.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความ 4  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งในการจัด เทศบาลจัดกิจกรรม สํานักปลัด

ของชาติและงานรัฐพิธี จงรักภักดีตอสถาบันชาติ (50,000) กิจกรรมในวันสําคัญ แสดงความจงรัก

ศาสนา พระมหากษัตริย ของชาติ และงาน ภักดีตอสถาบัน

รัฐพิธี ชาติ  ศาสนา

พระมหากษัตริย

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

ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญ ใหแกที่ทําการปกครอง (30,000) อุดหนุนงบประมาณ ในการสนับสนุน

ของชาติและงานประเพณีทองถิ่น อําเภอแมจันตามโครงการ งบประมาณโครงการ

จัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญฯ จัดงานรัฐพิธีฯ
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
6.1  แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการดานสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส เพื่อใหการสงเคราะหเงิน 11 คน 66,000 66,000 66,000 จํานวนผูปวยเอดส ผูติดเชื้อเอดสมี กองสาธารณสุขฯ

ดํารงชีพแกผูติดเชื้อเอดส (72,000) ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ คุณภาพชีวิตที่ดี

2 พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพื่ออุดหนุนงบประมาณให 6 ชุมชน 45,000 45,000 45,000 จํานวนชุมชนที่ไดรับ ประชาชนเขาถึง กองสาธารณสุขฯ
อสม. ดําเนินกิจกรรมพัฒนา (90,000) การอุดหนุน บริการดาน
ระบบบริการสาธารณสุข งบประมาณ สาธารณสุขอยาง
มูลฐานชุมชน ทั่วถึง

3 โครงการบริหารจัดการฌาปนสถาน เพื่ออํานวยความสะดวกใน 1 แหง 50,000 50,000 50,000 จํานวนฌาปนสถาน ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ
เทศบาลตําบลแมจัน การมาใชบริการฌาปนสถาน (50,000) ที่ดําเนินการให บริการฌาปนสถาน

ของประชาชน บริการ สะดวกขึ้น
4 โครงการเสริมสรางความเขมแข็งกลุม อสม. เพื่อสรางความเขมแข็งและ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนการอบรมให กลุม อสม. เทศบาล กองสาธารณสุขฯ

สนับสนุนกิจกรรมกลุม อสม. ความรู อสม. ตําบลแมจันมีความ
เทศบาลตําบลแมจัน เขมแข็ง

5 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมผูสูงอายุ เพื่อสรางความเขมแข็งและ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนการอบรม กลุมผูสูงอายุเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
สนับสนุนกลุมผูสูงอายุ และจัดกิจกรรม ตําบลแมจันมีความ
เทศบาลตําบลแมจัน แลกเปลี่ยนเรียนรู เขมแข็ง

แกผูสูงอายุ
6 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหการสงเคราะห 584 คน 4,750,000 - - จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

เงินดํารงชีพแกผูสูงอายุ ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวิตที่ดี
7 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหการสงเคราะห 53 คน 508,800 - - จํานวนผูพิการ ผูพิการมีคุณภาพ กองสาธารณสุขฯ

เงินดํารงชีพแกผูพิการ ที่ไดรับเบี้ยยังชีพ ชีวิตที่ดี 69
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6.2  แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

แมลงและยุง ติดตอจากแมลงและยุง (50,000) มีการระบาดอยาง ของโรคที่เกิดจาก

รุนแรงของโรค แมลงและยุง

ไขเลือดออก

2 โครงการสนับสนุน ปองกัน เพื่อปองกันและกําจัดโรค  6 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 จํานวนชุมชนที่มีการ ลดการแพรระบาด กองสาธารณสุขฯ

และกําจัดโรคติดตอจากสัตว ติดตอจากสัตว เชน โรค (50,000) ควบคุม ปองกันและ ของโรค ประชาชนมี

(พิษสุนับบา, ไขหวัดนก ฯลฯ) ไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบา รณรงคโรคติดตอ สุขภาพดีขึ้น

จากสัตว

6.3  แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ เพื่อสรางหลักประกันดาน 6 ชุมชน 100,000 100,000 100,000 จํานวนชุมชนที่ ประชาชนไดรับการ กองสาธารณสุขฯ

ทองถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลแมจัน สุขภาพใหกับประชาชนให (100,000) เขาถึงบริการทาง ปองกัน สงเสริม

เขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพ ดานสาธารณสุข ฟนฟูสภาพ

และปองกันโรค
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



6.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

เทศบาลตําบลแมจัน ปญหายาเสพติดภายใน (30,000) การปองกันและแกไข แกไขปญหายาเสพติด

เขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหายาเสพติด ในพื้นที่ใหหมดสิ้นไป

2 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการปองกันและ เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอแมจัน ใหแกศูนยปฏิบัติการ (25,000) อุดหนุนงบประมาณ ในการอุดหนุน

(ศป.ปส.อ.แมจัน) ปองกันและปราบปราม งบประมาณในการ

ยาเสพติดอําเภอแมจัน ดําเนินโครงการ

(ศป.ปส.อ.แมจัน)

3 อุดหนุนศูนยอํานวยการปองกันและ เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม กองสาธารณสุขฯ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ใหแกศูนยอํานวยการ (10,000) อุดหนุนงบประมาณ ในการอุดหนุน

(ศอ.ปส.จ.ชร.) ปองกันและปราบปราม งบประมาณในการ

ยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ดําเนินโครงการ

(ศอ.ปส.จ.ชร.)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



6.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ของประชาชนผูประสบ (100,000) ผูประสบภัยที่ไดรับ ความชวยเหลือ

สาธารณภัย การชวยเหลือ บรรเทาความ

(กรณีเกิดสาธารณภัย) เดือดรอน

2 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัด

(กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน) ตามโครงการ ใหแกที่ทําการปกครอง (10,000) อุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ

สนับสนุนการรับบริจาคโลหิตและ อําเภอแมจัน ในการดําเนินโครงการ

ชวยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่ (กิ่งกาชาดอําเภอแมจัน)

บริการของกิ่งกาชาดอําเภอแมจัน

3 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสงเสริมและพัฒนา 30 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการ คนพิการในเขต กองสาธารณสุขฯ

คนพิการ คุณภาพชีวิตคนพิการใน อบรมใหความรูแก เทศบาลตําบลแมจัน

เขตเทศบาลตําบลแมจัน คนพิการและผูดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คนพิการ
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งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



6.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนากองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ เพื่ออบรมใหความรูเรื่อง 2 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 จํานวนการจัด มีกองทุนสวัสดิการ กองสาธารณสุขฯ

สวัสดิการผูสูงอายุ และ กิจกรรมในการ ผูสูงอายุที่เขมแข็ง

เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน ดําเนินโครงการ

เรียนรูระหวางกองทุน 

สวัสดิการผูสูงอายุ 

ในพื้นที่ใกลเคียง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากรและการใหบริการ

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

การใหบริการของเทศบาล (50,000) กิจกรรมเทศบาล บริการและรับทราบ

และรับทราบปญหาของ พบประชาชน ปญหาเพื่อนํามาแกไข

ประชาชน

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

กิจกรรมและการใหบริการ (20,000) กิจกรรมวันเทศบาล กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน บริการของเทศบาล

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

กิจกรรมและการใหบริการ (10,000) กิจกรรมวัน กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน ทองถิ่นไทย บริการของเทศบาล

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีแผนพัฒนา สํานักปลัด

แผนชุมชน เทศบาลและเปนองคกร (10,000) จัดทําแผนพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพและ

อํานวยการในการบูรณาการ และเปนองคกร ชุมชนมีแผนชุมชน

การสงเสริมสนับสนุน อํานวยการฯ การจัด ที่มีประสิทธิภาพใช

การจัดทําแผนชุมชน ทําแผนชุมชน ในการพัฒนาชุมชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เพื่อสงเสริมใหประชาชน รอยละ 100 50,000 50,000 50,000 รอยละของการจัด ประชาชนให กองคลัง

  ชําระภาษีใหแกเทศบาล (20,000) เก็บภาษีเปนไปตาม ความรวมมือใน

เปาหมายที่กําหนด การชําระภาษี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกอบรม/สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและ 100  คน 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูผานการ บุคลากรสามารถนํา สํานักปลัด

และเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประสบการณใหม ๆ แก (400,000) ฝกอบรม/สัมมนา ความรูมาปรับใชใน

เทศบาลตําบลแมจัน พนักงาน ลูกจาง ผูบริหาร การทํางานไดอยางมี

สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน ประสิทธิภาพ

และคณะกรรมการชุมชน

2 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 45,000 45,000 45,000 จํานวนครั้งในการ เทศบาลมีสวนรวม กองคลัง

ในเขตอําเภอแมจันตามโครงการ ใหแกองคกรปกครองสวน (45,000) อุดหนุนงบประมาณ ในการอุดหนุน

สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ทองถิ่นในเขตอําเภอแมจัน งบประมาณในการ

สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาว ดําเนินโครงการ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถิ่นอําเภอแมจัน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

การบริการสาธารณะ บริการสาธารณะของ (50,000) อบรมใหความรู ในการใหบริการ

เทศบาลใหมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการบริการ สาธารณะทําใหเกิด

และประสิทธิผล สาธารณะ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการให

บริการแกประชาชน

7.4  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(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 (30,000) ปรับปรุงขอมูล ภาษีไดอยางมี

จัดเก็บภาษีของเทศบาล แผนที่ภาษี ประสิทธิภาพ

76

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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7.5  แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝกซอมแผนการปองกันและ เพื่อฝกซอมการปองกัน 4   ครั้ง 5,000 5,000 5,000 จํานวนครั้งใน เจาหนาที่และ สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย (5,000) การฝกซอมแผน พนักงานดับเพลิงมี

แผนชวยเหลือผูประสบภัย การปองกันและ ความชํานาญในการ

บนทองถนน บรรเทาสาธารณภัย ใชวัสดุอุปกรณ

2 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อฝกอบรมใหความรู 4   ครั้ง 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งในการ นักเรียน เยาวชน สํานักปลัด

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการปองกันและ (30,000) ฝกอบรม และประชาชน 

ใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชน บรรเทาสาธารณภัยแก มีความรูในการ

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน นักเรียน เยาวชน และ ปองกันและบรรเทา

ประชาชนในเขตเทศบาล สาธารณภัย

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

ฝายพลเรือน (อปพร.) เตรียมความพรอมในการ (50,000) ฝกอบรม 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

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

น้ําปาไหลหลาก และแผนดินถลม อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก (50,000) ปองกัน แกไข การปองกัน และ

และแผนดินถลม ปญหาอุทกภัย แกไขปญหาน้ําทวม

น้ําปาไหลหลาก น้ําปาไหลหลาก

และแผนดินถลม และแผนดินถลม

7.7 แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุ เพื่ออํานวยความสะดวก 2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งการ นักทองเที่ยวเดินทาง สํานักปลัด

ชวง 7 วันอันตราย ในการเดินทางของ (30,000) จัดตั้งศูนยบริการ อยางสะดวก  

นักทองเที่ยวชวงเทศกาล นักทองเที่ยว ปลอดภัย และ

ปใหม/สงกรานต ประทับใจ

2 โครงการแมจันถนนคนเดิน ถนนคนดอย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 52 ครั้ง 400,000 400,000 400,000 จํานวนครั้งในการ สงเสริมการทองเที่ยว สํานักปลัด

สงเสริมการลงทุน และ (350,000) ดําเนินการ ในทองถิ่นและสราง

การทองเที่ยว รายไดใหชุมชน
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7.8 แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี 80 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับการ ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

กฎหมายที่ประชาชนควรรู ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ (20,000) อบรมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายที่ควรรู เกี่ยวกับกฎหมายที่ กฎหมายที่ควรรู

ประชาชนควรรู
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดย  เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

       ตามกรอบการประสานท่ี  1. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งแต 2 แหง 
    ข้ึนไปไดรับประโยชน และไดทําความตกลงกันไว 
   2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา 
   5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด 
 6. อํานาจหนาท่ีของสวนราชการหรืออํานาจหนาท่ีของ อปท.  

 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หนวยงานท่ี 

ขอประสาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 
 

1. 
 
โครงการกอสรางบอพัก 
ทอระบายน้ํา พรอมขยาย
ผิวจราจร ค.ส.ล.  
ถนนแมจัน - หนองแวน   
หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน 
อําเภอแมจัน   
จังหวัดเชียงราย    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10,848,000 

 
- 
 

 
- 

 
10,848,000 

 
องคการบริหารสวน-
จังหวัดเชียงราย 

รวมท้ังส้ิน จํานวน  1  โครงการ 10,848,000 - - 10,848,000  

 
 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการ 
 

1. ช่ือโครงการ   โครงการกอสรางบอพัก  ทอระบายน้ํา  พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแมจัน-หนองแวน   
      หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย  

2. ท่ีมาของโครงการตามกรอบการประสานท่ีคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกําหนด 
ตามกรอบการประสานท่ี 1. โครงการพัฒนาท่ีประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งแต  
   2 แหง ข้ึนไปไดรับประโยชน และไดทําความตกลงกันไว 

   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 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน     
 ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

/8. งบประมาณดําเนินการ...   
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8. งบประมาณดําเนินการ   

 รวมท้ังสิ้น  10,848,000   บาท  (สิบลานแปดแสนสี่หม่ืนแปดพันบาทถวน)          
 

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 
ตลอดจนสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมในฤดูแลง  
 

 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน

7 10,167,162 7 10,167,162 7 10,167,162 21 30,501,486

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

      เปนโรงเรียน 3 ภาษา

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาของประชาชน 5 215,000 4 165,000 4 165,000 13 545,000

1.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

1.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน 6 760,000 6 3,050,000 4 450,000 16 4,260,000

รวม 20 11,352,162  19 13,592,162  17 10,992,162 56 35,936,486  

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แนวทางการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

2.2 แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอย 4 1,100,000 3 290,000 4 590,000 11 1,980,000

2.3 แนวทางการพัฒนาอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 80,000 1 80,000 1 80,000 3 240,000

รวม 6 1,380,000 5 570,000 6 870,000 17 2,820,000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน สะพาน 6 14,090,000 3 2,280,000 5 4,350,000 14 20,720,000

รางระบายน้ํา พนังกั้นดินพังใหอยูในสภาพดีไดมาตราฐาน

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 1 20,000,000 1 100,000 - - 2 20,100,000
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ป 2560

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561)   

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ป 2559

ยุทธศาสตร

 เทศบาลตําบลแมจัน  อําภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รวม 3 ปป 2561

แบบ ผ. 03



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2560ป 2559

ยุทธศาสตร

รวม 3 ปป 2561

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

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 1 400,000 2 300,000 1 100,000 4 800,000

3.5 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวม 2 120,000 3 2,120,000 3 2,120,000 8 4,360,000

รวม 12 34,860,000 11 4,880,000 11 6,650,000 34 46,390,083

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็ง 2 117,100 2 117,100 2 117,100 6 351,300

และการบริหารจัดการกลุม

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

4.3 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งครอบครัวและชุมชน 4 100,000 2 40,000 2 40,000 8 180,000

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญ 2 140,000 2 140,000 2 140,000 6 420,000

ของการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

รวม 9 557,100 7 497,100 7 497,100 23 1,551,300

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และเอกลักษณของทองถิ่น 3 276,000 3 321,000 2 271,000 8 868,000

5.2 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2 130,000 2 130,000 2 130,000 6 390,000

รวม 5 406,000 5 451,000 4 401,000 14 1,258,000

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการ 7 5,459,800 5 201,000 5 201,000 17 5,861,800

สาธารณสุขมูลฐาน  การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 2 100,000 2 100,000 1 100,000 5 300,000

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2560ป 2559

ยุทธศาสตร

รวม 3 ปป 2561

6.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด 3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000

6.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ 4 180,000 4 180,000 4 180,000 12 540,000

และผูดอยโอกาส ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม

รวม 17 5,999,800 15 741,000 14 741,000 46 7,481,800

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 2 345,000 2 345,000 2 345,000 6 1,035,000

การทุจริตคอรัปชั่นของบุคลากร

7.3 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000

ตอความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่

7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอม 2 1,050,000 2 1,050,000 2 1,050,000 6 3,150,000

สําหรับการใหบริการ

7.5 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น 4 445,000 2 45,000 2 45,000 8 535,000

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

ใหมีประสิทธิภาพ

7.7  แนวทางการพัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น 2 420,000 2 420,000 2 420,000 6 1,260,000

7.8  แนวทางการพัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย 1 20,000 1 20,000 1 20,000 3 60,000

และเสรีภาพของประชาชน

รวม 18 2,560,000 16 2,160,000 16 2,160,000 50 6,880,000

รวมทั้งสิ้น 87 57,115,062 78 22,891,262 75 22,311,262 240 102,317,669
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สวนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนการติดตามและประเมินผลความ
สอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
ดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ ซ่ึงสามารถ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเรจ็ตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบ แนวทาง และ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประเมินผล
โครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้  

 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้  

1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด  

2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน  

3) ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  

4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชใน 

การประเมินประสิทธิภาพ  

5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  

6) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมี 

ตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  

7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด  
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมด 

ท่ีกําหนดมาใช หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลอง  และความสามารถ

วัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได ท้ังนี้ ข้ึนอยู

กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
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 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดแนวทาง ดังนี้  
  1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  

  2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  

  3) การประเมินผลกระทบ  
 
ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได  
 

 

4.2 ระเบียบ  วิธีการ  และเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และ              
ขอ 31  
  ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย  
   (1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
   (2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
   (4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
   (5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 



88 

 

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 
 ขอ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
  (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
 
 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ 
หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  
  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด
ขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือ
เสนอผูบริหารทองถ่ิน  
  (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
  (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผล  
  (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  
  (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
 
 ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม  
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วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี ้ 

 1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล 
 3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
 4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล รวมกับคณะผูบริหารและผูท่ี
เก่ียวของเพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง  
 5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
 6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  
 

การกําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามประเมินผล ดังนี้  

1. การสุมตัวอยางโครงการ  
2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม 
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปของ อปท. 

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

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 (12) (12) 

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (13) (10) 

รวม 100 95 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไปของ 
อปท. 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
    -ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรางพ้ืนฐาน 
สถานท่ีทองเท่ียว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 
    -การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 
    -การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ. 
    -มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา (เพ่ือดูการดําเนินงานใน
แตละปท่ีผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ของแผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 
 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 

ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ขอมูลท่ีสําคัญเพ่ือชี้ใหเห็นศักยภาพ ปญหาและความตองการ 
   การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
    -ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ 
    -มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของจังหวัดและ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
   การวิเคราะหขอมูลสังคม 
    -ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานสังคม เชน กําลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายา
เสพติด เปนตน 
    -มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลท่ีสําคัญของ อปท. และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 
   การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯ และส่ิงแวดลอม 
    -ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
    -มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก 
ของ อปท. 
   SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท.  
    -การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน 
    -มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง 
 
 
 

25 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
(3) 
(2) 

25 
 
 
4 
(2) 
(2) 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
(3) 
(2) 
 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

 
2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
(ตอ) 
 
 
 

 
สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
    -มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
โดยชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 
    -มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมาย
ท่ีชัดเจน 
    -การใชแผนชมุชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 
 

 
6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 
6 
(2) 
 

(2) 
 

(2) 
 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 
 

 
มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุ 
ถึงในอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ 
ท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
    -จุดเนนและสิ่งท่ีตองการเปนสอดคลองกับขอมูลท่ีนําเสนอ 
    -มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

60 
5 
 
 

(3) 
(2) 

3.2 พันธกิจ  
    -แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน เพ่ือนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
    -มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ี 
    -ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    -ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหา ศักยภาพ
ของ อปท. 
    -มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 

10 
(4) 
(4) 
 

(2) 
 

10 
(4) 
(4) 
 

(2) 
 

3.4 เปาประสงค 
 

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
-มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
-มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการท่ีจะบรรลุ
อะไรในชวง 4 ป 
 
 
 
 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
ตัวช้ีวัด 
    -มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงคและสะทอนผลลัพธตาม
เปาประสงค 
    -สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
 

13 
7 
(5) 
 

(2) 
 

 คาเปาหมาย  
    -แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
    -มีความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถท่ีทําได 
ท้ังดานปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 
 

6 
(3) 
(3) 
 

6 
(3) 
(3) 

3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 
 

มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็น 
ยุทธศาสตร และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 
    -กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมี 
การบูรณาการกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุ
เปาประสงค และยุทธศาสตร 
    -มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสูการ
กําหนดแผนงานโครงการ 
 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 
 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 
 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 
โครงการ/กิจกรรม 
    -มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของ
โครงการฯ กอนบรรจุไวในแผน 
    -ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
    -การจดัลําดับของโครงการ/กิจกรรม 
โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน  
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
    -โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจน  
และนําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
    -มีโครงการฯ ครบถวนท้ัง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
 

13 
(8) 
(3) 
 

(3) 
(2) 
(5) 
 

(3) 
 

(2) 
 

10 
(5) 
(0) 
 

(3) 
(2) 
(5) 
 

(3) 
 

(2) 
 

 รวมคะแนนท่ีได 100 95 

 

 
หมายเหตุ :  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจากเอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ 
  ผูเก่ียวของ 
 2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ 
  ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
 



 
 
 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญของ 
เทศบาลตําบลแมจัน อาํเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 
 

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 

ภาคผนวก  ค 
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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 

 
 



 
 2.4 ประวัติเทศบาลตําบลแมจัน 
  ป พ.ศ. 2499 เปนสุขาภิบาล ชื่อวา “สุขาภิบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย”  
  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 49 เลม 73 ตอนท่ี 45 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2499)  
 

 



 
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 

 



  2.5 ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

  2.5.1 ถนน 
   ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง   จํานวน    3   สาย 
   สภาพถนน ราดยาง     จํานวน    3 สาย  ระยะทาง  5  กม. 
   ทางหลวงทองถ่ิน      จํานวน  55  สาย 
   สภาพถนน คอนกรีต    จํานวน  50 สาย ระยะทาง  9,370  กม. 
   ราดยาง       จํานวน    5  สาย ระยะทาง  3,234  กม.  

  2.5.2 ประปา 
   การประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปา           
สวนภูมิภาคอําเภอแมจัน ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันสวนใหญใชบริการน้ําประปาสวน
ภูมิภาค และมีครัวเรือนบางสวนท่ีใชน้ําบอบาดาล บอน้ําตื้น และประปาภูเขา  

  2.5.3 ไฟฟา 
      ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จํานวน 2,263 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 
 

 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  
    หางหุนสวนจํากัด         15 แหง  
    สถานีบริการน้ํามัน    5 แหง  
    ตลาดสด    4 แหง  
    สถาบันการเงิน        6 แหง 

บริษัท     70 แหง  
กิจการประกัน    4 แหง 
รานคาตาง ๆ    350 แหง 
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
ปมแกส    2 แหง 

  2.7.3 สถานบริการ     

    โรงแรม/ท่ีพัก        11 แหง 
    รานอาหาร     60 แหง 
 

 

รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2558 

 
 
 

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 81 147 204,767 57,185 53,251 20,630 335,834 185,051 
ชุมชนแมจัน หมูที่ 2 160 403 219,334 25,984 10,825 10,750 266,893 105,963 
ชุมชนเดนปาสัก หมูที่ 4 256 615 259,539 11,020 9,035 3,330 282,925 117,770 
ชุมชนแมจันตลาด หมูที่ 3 209 496 203,505 2,505 849 613 207,473 87,423 
ชุมชนศาลา หมูที่ 8 145 375 247,862 24,263 12,809 3,392 288,326 111,486 
ชุมชนรองผักหนาม หมูที่ 1 18 58 290,456 29,222 38,739 8,910 367,327 113,998 
ชุมชนปงตอง หมูที่ 5 126 323 239,479 32,066 11,331 7,358 290,234 113,218 

ทุกพ้ืนที ่ 995 2,417 233,163 20,320 12,581 5,981 272,045 111,992 

 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

 

 



 
จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2558 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 
เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

เกษตรกรรม-ทํานา 44 3.86 43 3.37 87 3.60 
เกษตรกรรม-ทําไร 2 0.18 - - 2 0.08 
เกษตรกรรม-ทําสวน 1 0.09 - - 1 0.04 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - 1 0.08 1 0.04 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 69 6.05 109 8.54 178 7.36 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 0.70 8 0.63 16 0.66 
พนักงานบริษัท 15 1.32 10 0.78 25 1.03 
รับจางท่ัวไป 424 37.19 371 29.05 795 32.89 
คาขาย 195 17.11 328 25.69 523 21.64 
ธุรกิจสวนตัว 41 3.60 28 2.19 69 2.85 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 52 4.56 52 4.07 104 4.30 
กําลังศึกษา 172 15.09 148 11.59 320 13.24 
ไมมีอาชีพ 117 10.26 179 14.02 296 12.25 

รวม 1,140 100.00 1,277 100.00 2,417 100.00 
 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 
 

 

  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 
 
 



 2.8 ขอมูลดานสังคม 
  2.8.1 ประชากร 
 

สถิติจํานวนประชากรยอนหลัง 
 

รายการ 
ปปจจุบัน  

(พ.ศ. 2558) 
ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2557) 
2 ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2555) 
บาน (หลังคาเรือน) 2,263 2,214 2,260 
ประชากรชาย (คน) 1,801 1,799 1,801 
ประชากรหญิง (คน) 1,924 1,934 1,979 
รวมประชากร (คน) 3,725 3,733 3,780 

  
 
 

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ (เฉพาะผูมีสัญชาติไทย) 
 

กลุมอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 
00-04 84 68 152 2.30 1.87 
05-09 104 82 186 2.85 2.25 
10-14 73 73 146 2.00 2.00 
15-19 74 86 160 2.03 2.36 
20-24 108 96 204 2.96 2.63 
25-29 124 97 221 3.40 2.66 
30-34 110 128 238 3.02 3.51 
35-39 129 115 244 3.54 3.16 
40-44 106 112 218 2.91 3.07 
45-49 132 163 295 3.62 4.47 
50-54 162 178 340 4.44 4.88 
55-59 142 217 359 3.90 5.95 
60-64 139 134 273 3.81 3.68 
65-69 85 90 175 2.33 2.47 
70-74 53 79 132 1.45 2.17 
75-79 57 78 135 1.56 2.14 
80+ 73 94 167 2.00 2.58 

รวม 1,755 1,890 3,645 48.15 51.85 
 

 (ท่ีมา : สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล ณ เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558) 



 
ภาพปรามิดประชากรในเขตเทศบาลตําบลแมจันแยกตามอายุและเพศ (ขอมูล ณ เดือน มีนาคม 2558) 

 
 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 



  3) ลานกีฬา จํานวน  1  แหง 
  4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน  1  แหง  เอกชน จํานวน  3  แหง 
  5) ขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 
   5.1 ขอมูลท่ัวไป 
   ท่ีตั้ง เลขท่ี 190  หมู 3 ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 57110 
   โทรศัพท 0-5366-0835 
 สังกัด กองการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน 

 ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 
 เริ่มกอตั้งเม่ือ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 โดยการยายโอนการจัดการเด็กปฐมวัย
วัย 3 ขวบ จากโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย                    
ใหกองการศึกษาเทศบาลตําบลแมจัน เปนหนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีนางสาวปยนุช  ไชยกุล 
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน และ นายชาญชัย  รัตนพนาวงษ ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน เปนผูบริหาร
จัดการ การเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) เดิม โดยมี
การจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 3-5 ป ตอมาในป พ.ศ. 2547 มีการขอใชท่ีราชพัสดุ จากกรมธนา
รักษ บริเวณ  หมูท่ี 3 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย (เปนท่ีกอสรางระบบประปาเดิม) เนื้อท่ีประมาณ 
½ ไร กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน และในป พ.ศ. 2551  มีการกอสราง
อาคารศูนยเด็กฯ เพ่ิมเติม 1 หลังขนาด 2 ชั้น ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด โดยโยธาธิการจังหวัดเปน
ผูออกแบบให ราคาประมาณ 5 ลานบาทเศษ 
 ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน เทศบาลจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
แมจัน  โดยมีความคิดวาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลแมจันจะตองมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพดีเทียบ
ไดกับสถานศึกษาของภาคเอกชน และทําใหผูปกครองรับภาระคาใชจายดานการศึกษาของบุตรหลาน
ลดลง ศูนยเด็กเล็กบริหารงานโดยคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลแมจันท่ีมีผูปกครอง                    
รวมอยูดวย ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษามีสวนสําคัญเปนอยางมากตอการบริหารงานศูนยเด็กเล็ก               
โดยรวมทํางานตั้งแต ข้ันการออกแบบศูนยเด็กเล็กใหมีอาคารเรียน การจัดหองเรียน สิ่งอํานวย             
ความสะดวก อุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและมีความสวยงามทัดเทียมกับโรงเรียนของเอกชน                 
เพ่ือกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของเด็ก ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรท่ีมีการนําเอาภูมิปญญา
ความรูท่ีมีอยูในตัวผูปกครองมารวมถายทอดและเปนสวนหนึ่งของการศึกษา สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจาก 
การท่ีผูปกครองเขามามีสวนรวมโดยนําความรูและประสบการณดีๆ ท่ีตนไดพบเห็นท้ังจากในประเทศ
และตางประเทศมารวมใหความเห็นกับการจัดต้ังและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก รวมถึงการประเมินผล             
การดําเนินงานของศูนยเด็กเล็ก เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เทศบาลตําบลแมจันยังได
สงเสริมใหผูดูแลเด็กไดศึกษาตอเนื่องจนจบชั้นปริญญาตรี เพ่ือใหบุคลากรมีประสิทธิภาพอันจะสงผล
ถึงการพัฒนาเด็ก ในอนาคตตอไป 

 5.2 ขอมูลดานการบริหาร 
  (1) ชื่อ – สกุล  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นางสาวณิชกุล  หลาตั้ง  

โทรศัพท  09-1245-7994  อีเมลล  nichakul_nit_@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  

สาขา การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดํารงตําแหนงท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงนี้                  

mailto:nichakul_nit_@hotmail.com


(2) รองหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีไดรับการแตงตั้ง  3  คน 

 1. นางวันเพ็ญ         คุณยศยิ่ง      วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี 

  2. นางวรรณภา        จันโจก         วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 

  3. นางสาวจินดาพร   โนราช วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี 

    
  การจัดการเรียนการสอน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ และทฤษฎีการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain - Based Learning)  
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย  โดยใหสอดคลองกับสังคม วัฒนธรรม และ                 
ภู มิปญญาทองถ่ิน  โดยมีวัต ถุประสงค เพ่ื อส งเสริมให เด็ก มี พัฒนาการท่ี เหมาะสมตามวัย                       
และสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
ปรัชญา 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน  สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลแมจัน 
มารยาทดี  คุณธรรมเดน  เนนพัฒนาการ  ประสานการมีสวนรวมของชุมชน 

 
วิสัยทัศน 

“พัฒนาการศึกษา   เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
ภายใตพ้ืนฐานของความเปนไทย  โดยกระบวนการการมีสวนรวม” 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 
2. พัฒนาเด็กใหมีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3. พัฒนาเด็กใหมีวัฒนธรรมท่ีดีภายใตพ้ืนฐานของความเปนไทย     
4. สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยจากทุกภาคสวน   
 
เปาหมาย 
1. จัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ และไดมาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยท้ังทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ  สังคมและสติปญญา 
3. เด็กนักเรียนมีวัฒนธรรมท่ีดีภายใตพ้ืนฐานของความเปนไทย เชน  การไหว  การกตัญูกตเวที   
  มีระเบียบวินัย   ความซ่ือสัตย   การประหยัด   
4. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการในการจัดการศึกษา 
                 
ยุทธศาสตร  
1.  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
2.  การพัฒนาเด็กใหมีความสมบูรณท้ังรางกายและ จิตใจตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
3.  การพัฒนาเด็กใหมีวัฒนธรรมท่ีดีภายใตพ้ืนฐานของความเปนไทย   
4.  การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยจากทุกภาคสวน 
 
 



 
ขอมูลเด็ก   
 

 
 
 
ขอมูลบุคลากร 
 

 
ประเภทบุคคล 

เพศ ระดับการศึกษา (คน)  
อายุเฉล่ีย 

(ป) 
ชาย หญิง ต่ํากวา   

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี 
หัวหนาสถานศึกษา  1  1  42 

คร ู  4  4  44 

ครูผูดูแลเด็ก  1  1  31 

ผูดูแลเด็ก  3 3   33 

ผูชวยผูดูแลเด็ก  6 6   35 

ครูสอนภาษาจีน  1  1  29 

แมครัว  1 1   56 

แมบาน  1 1   54 

ยามรักษาความปลอดภัย 1  1   60 

 

 (ท่ีมา : กองการศึกษา เทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล  ณ  เดือน  10  มิถุนายน  2558) 

 

ระดับช้ันท่ีเปดสอน 
จํานวนนักเรียน จํานวน

หองเรียน 
จํานวนครู/ผูดูแลเด็ก 

เพศชาย เพศหญิง รวม ประจําการ อัตราจาง 
เตรียมอนุบาล หอง 1 11 11 22 1 1 1 
เตรียมอนุบาล หอง 2 10 10 20 1 1 1 

อนุบาล 1/1 12 14 26 1 1 1 
อนุบาล 1/2 10 14 24 1 1 1 
อนุบาล 2/1 15 9 24 1 1 
อนุบาล 2/2 14 11 25 1 1 1 
อนุบาล 3/1 10 7 17 1 1 
อนุบาล 3/2 12 7 19 1 1 1 

รวม 94 83 177 8 8 6 



จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2558 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

 
ระดับการศึกษา 

เพศ รวม 
(คน) 

 
% ชาย 

(คน) 
% หญิง 

(คน) 
% 

ไมเคยศึกษา 133 11.67 179 14.02 312 12.91 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 12 1.05 11 0.86 23 0.95 
ต่ํากวาชัน้ประถมศึกษา 34 2.98 37 2.90 71 2.94 
จบชัน้ประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 308 27.0 387 30.31 695 28.75 
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 1-3, ม.1-3) 141 12.37 137 10.73 278 11.50 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม.4-6, ปวช.) 212 18.60 178 13.94 390 16.14 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา 54 4.74 53 4.15 107 4.43 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 222 19.47 269 21.06 491 20.31 
สูงกวาปริญญาตรี 24 2.11 26 2.04 50 2.07 

รวม 1,140 100.00 1,277 100.00 2,417 100.00 
   

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย)  

 
 6) ศาสนา  
 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธรอยละ 80  ศาสนาอ่ืนประมาณรอยละ 20 
  1) วัด/ท่ีพักสงฆ จํานวน   4     แหง 
  2) ศาลเจา จํานวน  1  แหง 
  3) 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   6.6   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   
  มีสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   แหง 
 

  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  
    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 นางสาวปยนุช    ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

2 นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

3 นางอนงค    วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

4 นายชาญชัย    ตั้งกองเกียรต ิ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 
 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   5 กองชาง 11 
4 พนักงานจางตามภารกิจ   10 กองการศึกษา 10 
5 พนักงานจางท่ัวไป   27 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 16 

รวมท้ังส้ิน 67 รวมท้ังส้ิน 67 

            (ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล  ณ  เดือน  30  เมษายน  2558) 

 

   2.11.4 สวนการบริหารงานเทศบาล 
 มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานท่ัวไปของเทศบาลโดยแบง        
สวนราชการออกเปน 

สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล ประกอบดวย  
 1) ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานธุรการ  
  - งานการเจาหนาท่ี  
  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
  - งานนิติการและงานเทศพาณิชย  
  - งานประชาสัมพันธ และงานอ่ืนท่ีมิไดกําหนดไวเปนอํานาจหนาท่ีของฝายหนึ่ง
ฝายใดโดยเฉพาะ และครอบคลุมถึงงานเก่ียวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง 
 2) ฝายอํานวยการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห 
  3) ฝายปกครอง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานทะเบียนราษฎร     
  4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานรักษาความสงบ  
   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
 กองคลัง ประกอบดวย  

1) ฝายบริหารงานคลัง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
- งานธุรการ  
- งานพัสดุและทรัพยสิน   
- งานการเงินและบัญชี 



2) ฝายพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานผลประโยชน  
  - งานพัฒนารายได  
  3) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 
 กองชาง  ประกอบดวย 

1) ฝายแบบแผนและกอสราง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานธุรการ    

 - งานวิศวกรรม 
      - งานสถาปตยกรรม 
      - งานผังเมือง 
     - งานสาธารณูปโภค 
  - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 

 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
      - งานธุรการ 
      - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
     - งานสงเสริมสุขภาพ 
     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

                 
  กองการศึกษา ประกอบดวย 
 1) ฝายบริหารการศึกษา 
     - งานธุรการ 
      -  งานบริหารการศึกษา 
     - งานสงเสรมิประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน   
  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน 
งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน    



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) 
 - งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห 
3) ฝายปกครอง  
    (นกับริหารงานท่ัวไป 6) 
 - งานทะเบียนราษฎร 
4) ฝายปองกนัและรักษาความสงบ  
    (นกับริหารงานท่ัวไป 6) 

- งานรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1) ฝายแบบแผนและกอสราง    
   (นักบริหารงานชาง 6) 
    - 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 7) 

- งานผลประโยชน 
- งานพัฒนารายได 

3) ฝายแผนท่ีภาษีและ 
    ทะเบียนทรัพยสิน  
   (นักบริหารงานการคลัง 6) 

- งานแผนท่ีภาษีและ 
  ทะเบียนทรัพยสิน 

 
 



  2.11.5 การคลังทองถิ่น 

สถิติการคลังยอนหลัง 
 

  รายรับ ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ภาษีอากร 2,877,168.57 3,026,675.24 3,075,592.54 
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 728,438.60 627,982.00 635,436.80 
รายไดจากทรัพยสิน 553,602.47 664,230.77 692,323.24 
รายไดเบ็ดเตล็ด 800,778.00 1,348,754.00 1,195,395.00 
รายไดจากทุน - - - 
รัฐบาลจัดสรรให 16,699,536.67 19,926,119.87 18,840,286.56 
อุดหนุนท่ัวไป 12,825,174.00 14,907,366.00 16,384,287.00 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 7,956,353.64 7,728,190.00 5,944,100.00 

รวมรายรับ 42,441,051.95 48,229,317.88 46,767,421.14 
    

 
 

รายจาย ป 2555 ป 2556 ป 2557 
งบกลาง 5,000,020.84 9,015,138.66 6,829,648.15 
เงินเดือนและคาจางประจาํ 4,904,412.54 5,483,472.13 6,563,840.08 
คาจางชั่วคราว 3,568,310.65 4,197,692.88 4,147,563.71 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 10,027,819.73 9,660,665.50 9,036,121.21 
คาสาธารณูปโภค 461,078.30 573,958.62 655,141.79 
เงินอุดหนุน 2,603,800.00 2,884,222.00 4,438,964.00 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 3,514,009.69 2,861,141.00 1,881,902.55 
รายจายอ่ืน  9,000.00 9,500.00 2,084,949.60 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 7,956,353.64 7,728,190.00 5,944,100.00 

รวมรายจาย 38,044,805.39 42,413,980.79 41,582,231.09 

 

 
แผนภูมิแสดงรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555–2557 
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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    7   คน 
    พนักงานสวนทองถ่ิน    จํานวน    1   คน 
    พนักงานจางท่ัวไป     จํานวน    6  คน 
 6) อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน    24  คน 
 7) วิทยุสื่อสาร 
    ชนิดมือถือ  จํานวน    13 เครื่อง 
    ชนิดประจําท่ี  จํานวน     1  เครื่อง 
    ชนิดประจํารถ  จํานวน     3 เครื่อง 
 8) ในรอบปท่ีผามามีการปฏิบัติหนาท่ี  จํานวน    45 ครัง้ 
 9) ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม   จํานวน   3   ครั้ง 
 

 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  4  เครื่อง 
  14) กลองวงจรปด (CCTV) แบบดิจิตอล   จํานวน 11  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 



2.12  การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2558 (เขตเมือง) 
 จากการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป  2558 (เขตเมือง)  ซ่ึงไดสรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวใน
ฐานขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2558 โดยแยกเปนรายหมูบาน/ชุมชนดังนี้ 
 

สรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2558 

เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง)  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

หมูบาน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน 

หมูท่ี 1  บานรองผักหนาม 18 
หมูท่ี 2  บานแมจัน 160 
หมูท่ี 3  บานแมจันตลาด 209 
หมูท่ี 4  บานเดนปาสัก 256 
หมูท่ี 5  บานปงตอง-ตนฮาง 126 
หมูท่ี 7  บานเหมืองฮอ 81 
หมูท่ี 8  บานศาลา 145 

รวมท้ังส้ิน   995 
 

   
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ป 2558 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 
 

 
 

7 คน 
136 คน 

 
7 คน 

995 คน 
995 คน 

 
1,757 คน 
2,383 คน 
 

 
 

-  คน 
-  คน 

 
-  คน 
-  คร. 
-  คร. 

 
1,382 คน 

-  คน 
 

 
 

- 
- 
 
- 
- 
- 

 
78.66 

- 
 



 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม)  
มี 8 ตัวช้ีวัด 
8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 
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  
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รอยละของตัวช้ีวัดท่ีตกเกณฑ เรียงลําดับจากมากไปนอย 

ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2558 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

6. คนอายุ  35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได 
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 
26. คนในครัวเรือนไมสูบบุหร่ี 
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย และบานมสีภาพคงทนถาวร 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
23. คนครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000 บาทตอปใน 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม 
   ภูมิคุมกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 
7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสปัดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาท ี
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาํหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชัน้ ม. 4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ที่ไมไดเรียนตอและยงัไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรม
ดานอาชีพ 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง  
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถ่ิน 
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การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561)  
ของเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวดัเชียงราย 

ระหวางวันที่ 1 กมุภาพันธ - 31 มีนาคม  2558 

ณ  ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลแมจัน  จํานวน 6 ชุมชน  
 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

 20 ก.พ. 2558 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

(อบต.เกา) 

ชุมชนปงตอง 
หมูท่ี 5 

1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคของชุมชน หมูท่ี 5 
2. โครงการกอสรางถนน ซอย 3 เสนหลังวัดปงตอง (แหนมเนือง) 
3. ขยายเขตประปาเขาซอย หมูท่ี 5 
4. ขยายเขตไฟฟา ซอย 4 หนาโรงพยาบาลแมจัน 
5. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ซอย 3 หลังวัดปงตอง 
6. โครงการสงเสริมอาชีพ 
7. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน 
8. โครงการสงเสริมเยาวชน หมูท่ี 5 
9. โครงการสงเสริมกีฬาชุมชน 
10. โครงการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
 

20 ก.พ. 2558
เวลา 13.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 
(ศาลา SML) 

ชุมชนเดนปาสัก 
หมูท่ี 4 

1. โครงการกอสรางปายชุมชนแบบคอนกรีต 
2. โครงการกอสรางปายชื่อหมูบานแบบเหล็ก 
3. โครงการขยายผิวจราจร ซอย 6 
4. โครงการกอสรางเสนชะลอความเร็ว (ลูกระนาด) 
5. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปดเปนแบบปดถนนไชยบุรี 
หมูท่ี 4 
6. โครงการลาดยางแอสฟลทติก (ยางมะตอย) ซอยเดนปาสัก 
 

24 ก.พ. 2558
เวลา 09.30 น. 

ณ ศาลา
อเนกประสงค
วัดศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 

1. โครงการกอสรางตาขายเหล็กบริเวณสนามกีฬาประจําชุมชน และ
ขอรับการสนับสนุนอุปกรณกีฬา 
2. ขยายเขตประปา ซอย 8 
3. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะซอยเสื้อบาน และขุดลอกรางระบาย
น้ํา ซอย 1, ซอย 3 และซอยหลังวัด 
4. กอสรางรางระบายน้ําซอยเสื้อบาน (ฝงซาย) 
5. เทลานคอนกรีตบริเวณดงหอ ซอย 1 และศาลเจาพอ 
6. โครงการสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม (ขอรับการสนับสนุนกระถาง
เพ่ือปลูกผักสวนครัว) 
7. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณออกกําลังกายกลางแจง 
8. โครงการขยายเขตสัญญาณ WIFI 



 

 
 
 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

25 ก.พ. 2558 
เวลา 13.30 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 
 

ชุมชนเหมืองฮอ 
หมูท่ี 7 

1. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณะเหมืองฮอ 
2. โครงการอบรมซักซอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ขุดลอกทอระบายน้ําชุมชนเดนปาสักเชื่อมชุมชนเหมืองฮอ 
 

5 มี.ค. 2558
เวลา 09.30 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 

 

ชุมชนแมจันตลาด 
หมูท่ี 3 

1. โครงการขุดลอกรางระบายน้ําในเขตชุมชน หมูท่ี 3 
2. โครงการกอสรางรั้วเหล็กบริเวณอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 3 
3. โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ (การทําน้ําพริก) 
 

5 มี.ค. 2558 
เวลา 13.30 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

หมูท่ี 2 

ชุมชนแมจัน 
หมูท่ี 2 

1. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ฟุตบาท และไหลทางในชุมชน 
2. โครงการขุดลอกรางระบายน้ําในชุมชน (ลางรางระบายน้ําและลาง
ถนน เดือนละ 2 ครั้ง) 
3. โครงการอบรมสงเสริมอาชีพ 
4. โครงการปรับปรุงแสงสวางในชุมชน 
5. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย 
6. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
7. โครงการอบรมปองกันภัยพิบัติ 
8. โครงการปองกันโรคไขเลือดออก และโรคติดตอตาง ๆ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ 
10. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
11. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ และงานรัฐพิธี 
12. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
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