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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  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  

 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 ซ่ึงมีความตอเนื่อง
และเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  

1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป  
 1. เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา ภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนา
หนึ่ง ๆ จะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามา
ดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนา และวิสัยทัศนในท่ีสุด  
 2. เปนแผนท่ีมีความมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป โดยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
โครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   
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 3. เปนแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน เนื่องจากแผนพัฒนาสามปมีลักษณะเปนแผนท่ีมี        
ความตอเนื่องเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปน
ประจาํทุกป 
 
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการแปลงแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติในรอบระยะเวลาสามป 
 2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปท่ีมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือแสดงการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 4. เพ่ือแสดงถึงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
 5. เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 
 6. เพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนในการทํางานและลดความเสี่ยงจากการบริหารท่ีไรทิศทาง 
 7. เพ่ือเปนฐานขอมูลสําหรับผูบริหารในการวางแผนพัฒนาทองถ่ินประจําป 
 
3. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมาย เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐาน        
ในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหาความตองการและขอมูล นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 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 
 
  การวิเคราะห SWOT เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ ซ่ึงชวยใหผูบริหารกําหนด
จุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบตอการทํางานขององคกร  SWOT ยอมาจาก 

 S (Strengths) หมายถึง จุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน ความสามารถและ
สถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก องคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

 W (Weaknesses) หมายถึง จุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน สถานการณภายใน
องคกรท่ีเปนลบและดอยความสามารถ ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค 

 O (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยและสถานการณ
ภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค  

   T (Threats) หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยและสถานการณภายนอก
ท่ีขัดขวางการทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลแมจัน   

ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  

 
ปจจยัภายใน (Internal Factor) 

 

จุดแข็ง (Strength - S) จุดออน (Weekness - W) 

 
1. เทศบาลตําบลแมจันมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ประมาณ  
2 ตารางกิโลเมตร ทําใหสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง  

2. ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลแมจันเปนศูนยกลางยาน
การคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน เปนท่ีตั้ง
ของศูนยราชการตาง ๆ และมีคณะกรรมการ
ชุมชน/ผูใหญบานเปนผูประสานงานใหการ
สนับสนุนชวยเหลือในการทํางานของเทศบาล 
ตําบลแมจัน 

 
1. ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

2. พ้ืนท่ีตั้งเปนท่ีลุมติดแมน้ําจัน น้ําทวมไดงาย  

3. กิจการสาธารณูปโภคบางอยาง เชน ไฟฟา 
ประปา ประปาภูเขา เปนตน  ดําเนินการโดย
หนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินการปรับปรุง
และการแกไขปญหาเกิดความลาชา   
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84&action=edit
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จุดแข็ง (Strength - S) จุดออน (Weekness - W) 

 

3. การดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานมีการ
ดําเนินการครอบคลุมเกือบเต็มพ้ืนท่ีเขตเทศบาล   

4. มีคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
ทํางาน มีนโยบายเนนการตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนเปนหลัก โดยกระบวนการ
ของการมีสวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมสราง 
และรวมตัดสินใจ 

5. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. กลุมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง  

7. ผูพิการ ผูดอยโอกาสท่ีเขาหลักเกณฑไดรับการ
สงเคราะหมีจํานวนนอย  

8. มีขอมูลผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ครบถวน
สมบูรณ  

9. ประชาชนใหความรวมมือในการปองกัน 
ยาเสพติดใหโทษ 

10. มีวัฒนธรรมลานนาเปนของตนเอง 

11.  มีสถานท่ีฝงกลบขยะของตนเอง  
 

 
4. ผูพิการและผูดอยโอกาสยังขาดการรวมกลุม 

5. เด็กและเยาวชนขาดการรวมกลุม 

6. ประชาชนใหความรวมมือในการ เขารวม
กิจกรรมนอย  

7. พ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล 
แมจันไมสามารถรองรับการขยายตัวในการกอสราง
อาคารเรียนเพ่ิมเติมไดในอนาคต 

8. กลุมอาชีพขาดความเขมแข็งในการรวมกลุมและ
ยังไมมีกลุมอาชีพท่ีไดมาตรฐาน  

9. ประชาชนใหความสนใจรักษาสิ่งแวดลอมนอย 

10. ขาดงบประมาณในการจัดการระบบขยะท่ีดี 
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ปจจยัภายนอก (External Factor) 
 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

 
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในการจัดทําโครงการพัฒนา/กิจกรรม 

2. มีงบประมาณสําหรับอุดหนุนใหกับหนวยงาน
ภายนอก ในการดําเนินการขยายเขตประปาและ
ขยายเขตไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาล 

3. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการแกไข
ปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและการ
สนับสนุนดานการวางแผนปองกันน้ําทวมจาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  

4. ไดรับความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรแมจัน 
ในการจัดระเบียบจราจร 

5. เปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวจะเดินทางผานพ้ืนท่ี
ของเทศบาลเพ่ือไปยังแหลงทองเท่ียวอ่ืน ๆ 

6. มีโรงพยาบาลชุมชน  สถานพยาบาล (คลินิก) 
กระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือใหบริการประชาชน  

7. มีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยสําหรับ
ใหบริการแกประชาชน  เพ่ือใหการดูแลสุขภาพ
แบบแพทยแผนไทย 

 

 
1. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอ
การแกไขปญหาน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาล 

2. การดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก ทําใหเกิด
ความลาชาในบางครั้ง 

3. มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตเทศบาล
จํานวนมากและไมมีการควบคุมการเขามาทํางาน
ของแรงงานตางดาว 

4. พ้ืนท่ีเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด 

5. การดําเนินกิจกรรมของเด็กเยาวชนขาดความ
ตอเนื่อง สามารถจัดกิจกรรมไดเฉพาะในชวงปด
ภาคเรียนหรอืในวันหยุด 

6. การหลั่งไหลทางวัฒนธรรม  คานิยมตะวันตก 
และวัตถุนิยม ขยายตัวเขาสูชุมชนอยางตอเนื่อง   

7. ไมมีตลาดรองรับสินคาท่ีกลุมอาชีพผลิต 

8. ถูกตอตานจากประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียงบอขยะของเทศบาลตําบลแมจัน 
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะท่ีผานมา 

         เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการตามแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2558 
กับจํานวนแผนงาน/โครงการท่ีดําเนินการจริงในปนั้น คิดเปนรอยละของแผนงาน/โครงการท่ีบรรลุเปาหมาย
ของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงานกับจํานวนโครงการดาํเนินการจริง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวน 
โครงการใน 
แผนการ 

ดําเนนิงาน 

จํานวน 
โครงการ 

ดําเนินการ 
จริง 

  รอยละของ 
โครงการท่ี 

บรรลุ 
ยุทธศาสตร 

จํานวน 
งบประมาณ 
ในแผนการ 
ดําเนนิงาน 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา สงเสริมกิจกรรมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 

19 18 95 9,735,300 
 

28.70 
 

 
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 1 25 2,988,000 8.81 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสรางพ้ืนฐาน 

10 
 

6 60 16,519,400 
 

48.69 
 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

11 
 

10 91 545,000 
 

1.61 

5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
ศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

7 
 

6 86 795,000 2.34 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
บริการดานสาธารณสุข  
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 

14 
 

10 71 735,000 
 

2.17 

7) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร 
พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ 

23 
 

20 87 2,607,000 
 

7.68 

รวม 88 71 81 33,924,700 100.00 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพ 
 

สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามนโยบายนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 

นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดานพัฒนาเมือง 1. โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 506,500.00   
 รวม 506,500.00   
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   1. โครงการกอสรางถนนและรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ถนนท่ีประชาชนยกใหเปนทางสาธารณประโยชน 
2 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 8 
3. โครงการตอเติมโครงหลังคาสถานท่ีจัดกิจกรรม
อาคารอเนกประสงค หมูท่ี 2   

547,000.00  
 

94,000.00 
131,000.00 

 รวม 772,000.00   
ดานสังคมและการ
สงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

1. อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ        
ยาเสพติดอําเภอแมจัน (ศพส.อ.แมจัน) 
2. โครงการสงเคราะหผูประสบสาธารณภัย 
3. อุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลแมจัน 
ตามโครงการตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ 

10,000.00 
 

5,868.00 
60,000.00 

 
 รวม 75,868.00   
ดานการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน 

1. โครงการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลแมจัน   
2. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 
3. คาอาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลแมจัน 
4. คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน 
ศึกษาสงเคราะห   
5. อุดหนุนโรงเรียนบานแมจัน  
(เชียงแสนประชานุสาสน) –โครงการอาหารกลางวัน 
6. คาอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานแมจัน 
(เชียงแสนประชานุสาสน) 
7. โครงการสนับสนุนหองสมุดประชาชนของชุมชน 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
9. โครงการจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมการแขงขันกีฬา 
10. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ    

401,520.29 
 

686,660.00 
 

281,779.50 
 

371,882.30 
 

4,445,000.00 
 

1,813,054.28 
 

43,800.00 
18,235.00 
88,621.00 

 
91,970.00 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดานการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน  

11. โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ 
12. อุดหนุนสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดเชียงรายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 36 
13. อุดหนุนสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา 
จังหวัดเชียงรายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬา
นักเรียนคนพิการแหงชาติ ครั้งท่ี 16 
14  โครงการจัดการแขงขันจักรยานประเภทถนนชิง
ถวยพระราชทาน "คิงสคัพ" และการแขงขันจักรยาน
เสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทยฯ 
15. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

9,477.00 
10,000.00 

 
 

10,000.00 
 
 

15,780.00 
 
 

23,676.00 
 รวม 8,311,455.37   
ดานอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

1. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. โครงการจัดกิจกรรมในวันสําคัญของชาติและงาน
รัฐพิธี 
3. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจันตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติและ  
งานประเพณีทองถ่ิน  
4. อุดหนุนวัดพระธาตุดอยตุงตามโครงการสงเสริม
ประเพณีนมัสการและสรงน้ําพระธาตุดอยตุง        
ป 2558    

183,200.00 
 

113,839.00 
 

30,000.00 
 
 

  5,000.00 

 รวม 332,039.00   
ดานเศรษฐกิจและ
ชุมชนเขมแข็ง 

1. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและ
กลุมตาง ๆ 
2. อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลแมจัน
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนา
สตรีตําบลแมจัน 
3. อุดหนุนคณะกรรมการกลุมพัฒนาสตรีอําเภอ   
แมจันตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม
แหงชาติและโครงการจัดงานวันสตรีสากล 
4. โครงการแมจันถนนคนเดิน 
5. โครงการประชุมสัมมนาผูนําชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน 
6. โครงการฝกอบรมสํารวจและจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
(เขตเมือง) 

37,596.60 
 

15,000.00 
 
 

20,000.00 
 
 

326,860.13 
58,450.00 

 
9,950.00 

 รวม 467,856.73   
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดานสาธารณสุข 1. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 
2. โครงการบริหารจัดการฌาปนสถานเทศบาล
ตําบลแมจัน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุเทศบาล
ตําบลแมจัน 
4. โครงการปองกันและกําจัดโรคติดตอโดยแมลง 
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลแมจัน 
6. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
เทศบาลตําบลแมจัน 
7. โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
 

2,988,000.00 
58,751.83 

 
8,400.00 

 
33,300.00 
99,270.00 

 
1,800.00 

 
30,000.00 

 รวม 3,219,521.83   
ดานการเมืองและ 
การบริหาร 

1. โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี 
2. โครงการบวรรวมใจเพ่ือทองถ่ินไทยพัฒนา 
(แผนดินธรรมแผนดินทอง) 
3. โครงการประชารวมใจสรางสรรคความสามัคคี
เพ่ือความปรองดองและสมานฉันทเทศบาลตําบล 
แมจัน  
4. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอแมจัน (ก่ิงกาชาด
อําเภอแมจัน) ตามโครงการสนับสนนุการรับบริจาค
โลหิตและชวยเหลือราษฎรท่ีประสบภัยในพ้ืนท่ี
บริการของก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน 
5. โครงการเทศบาลพบประชาชน 
6. โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
7. โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย  
8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล/แผนชุมชน 
9. อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอ
แมจัน  ตามโครงการสรางเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารสถานท่ีกลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวการ
จัดซ้ือจัดจางของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินอําเภอแมจัน 
10. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการบริการ
สาธารณะ 
 
 

5,000.00 
34,378.00 

 
26,160.00 

  
 

  10,000.00 
 
 
 

8,650.00 
9,468.00 

500.00 
8,898.00 

45,000.00 
 
 
 
 

50,928.00 
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นโยบาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

ดานการเมืองและ 
การบริหาร 

11. การจัดซ้ือครุภัณฑเพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตําบลแมจัน 
12. โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใหกับนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชน ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน 
13. โครงการปองกัน แกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหล
หลากและโคลนถลม  
14. โครงการบริการนักทองเท่ียว 
15. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับกฎหมายท่ี
ประชาชนควรรู 
16. คาชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย          
17. เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส    
 

293,200.00 
 

26,610.00 
 
 

101,049.00 
 

11,435.00 
19,860.00 

 
6,385,376.87 

66,000.00 

 รวม 7,102,512.87 

 รวมเปนเงินท้ังส้ิน            20,787,753.80   
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สวนท่ี  3 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 
 

       3.1  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา 
  

 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

1 แนวทางท่ี 1  สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบใหมี  
                 คุณภาพ 
แนวทางท่ี 3  สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน 
                 และประชาชน 

ดานการศึกษา สงเสริม
กิจกรรมเด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
 

2 แนวทางท่ี 1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 
                 สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย  
                 และแกไขมลภาวะ 
แนวทางท่ี 3  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลดภาวะโลกรอน 
แนวทางท่ี 4  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงาน 
                 ทางเลือก  

ดานการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3 แนวทางท่ี 1  กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน สะพาน  
                 รางระบายน้ํา พนังก้ันดินพัง ระบบปองกันน้ําทวม 
                 ใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน  
แนวทางท่ี 2  ปรับปรุงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุม 
                 และมีมาตรฐาน 
แนวทางท่ี 3  การดําเนินการขยายเขตไฟฟา  น้ําประปาและ 
                 การบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 

ดานการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

4 แนวทางท่ี 1  สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได  
                 สรางความเขมแข็งใหกลุมอาชีพ 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา 
                 นวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม  
แนวทางท่ี 3  สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  
                 โดยยึดคานิยมหลักของคนไทย 
แนวทางท่ี 4  สงเสริมการทองเท่ียวของทองถ่ิน 
 

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การทองเท่ียวและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
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ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร 

5 แนวทางท่ี 1  สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาติ  
แนวทางท่ี 2  สงเสริมสนับสนนุองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  
แนวทางท่ี 3  จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา   
                 พระมหากษัตริย 
แนวทางท่ี 4  ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับสังคม 
 

ดานศาสนาและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

6 แนวทางท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและ 
                 การจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย   
                 สิ่งแวดลอม  ยาเสพติด  และโรคเอดส 
แนวทางท่ี 2  สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
แนวทางท่ี 3  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 4  ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย  
                 แผงลอยใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย 
แนวทางท่ี 5  จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก  สตรี ผูสูงอายุ   
                 ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ผูประสบภยัธรรมชาติ   
                 ผูมีปญหาทางสังคม 
แนวทางท่ี 6  สงเสริมสนับสนุนคลังปญญาผูสูงอายุและ 
                 ตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ 
 

ดานการพัฒนาระบบการ
บริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 

7 แนวทางท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน  
                กระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล  
แนวทางท่ี 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริม 
                 คุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการ 
                 ทุจริตคอรัปชั่น เพ่ือแกไขปญหาของประชาชน 
                 และการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 3  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของ 
                 หนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการประชาชน           
                 ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล 
แนวทางท่ี 4  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอ่ืน 
แนวทางท่ี 5  สงเสริมสนับสนนุการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 เพ่ือการศึกษา และการรักษาความปลอดภัย 
                 ในชวีิตและทรัพยสินของประชาชน 
แนวทางท่ี 6  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
                 พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
แนวทางท่ี 7  การอํานวยความสะดวกในการใหบริการและ 
                 การสัญจร เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร 
และการใหบริการ  
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(1)  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
 “แมจันนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นําเศรษฐกิจ  พัฒนาการศึกษา  พาชุมชนเขมแข็ง” 

  (2)  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจัน 
  1. จัดใหมี บํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา สิ่งสาธารณประโยชนและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3. สงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 
  4. กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเนาเสีย และมลภาวะตางๆ 
  5. สงเสริม สนับสนุน บํารุงศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและการทองเท่ียว 
  6. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมผูดอยโอกาสและผูมีปญหาทางสังคม 
  7. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีและผูสูงอายุ 
  8. จัดใหมีและสงเสริมการศึกษาทุกระดับ 
  9. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรม กีฬา นันทนาการแกเยาวชนและประชาชน 
  10. สงเสรมิ สนับสนุนการรวมกลุมและการประกอบอาชีพของประชาชน 

  (3)  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
  1. การคมนาคมสะดวก ประชาชนไดรับบริการจากสาธารณประโยชนอยางท่ัวถึง 
  2. ประชาชนไดรับบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3. ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพครบทุกดาน 
  4. บานเมืองสะอาด นาอยู สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 
  5. ประชาชนมีศาสนาเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีดีงาม 
  6. ผูดอยโอกาส ผูมีปญหาทางสังคม ผูติดเชื้อเอดส ไดรับการสงเคราะหและมีสวัสดิการ 
  7. ผูสูงอายุ  เด็ก  สตรี  ไดรับการดูแล มีสวัสดิการตามความเหมาะสม 
  8. ประชาชนทุกระดับไดรับการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา 
    9. เยาวชนในทองถ่ินรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรมการกีฬาตอตานภัยยาเสพติด 
  10. ประชาชนมีอาชีพ  มีงานทํา  มีการรวมกลุม  จัดตั้งกลุมอาชีพ  ชุมชนเขมแข็ง 

 (4)  แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร 
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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
สงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
และการศึกษาทุกรูปแบบ 
 

5. ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถ่ิน และการทองเท่ียวไดรับ 
การบํารุงรักษาสงเสริมสนบัสนุน 

 

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. ปรั บ ป รุ ง ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค พ้ื น ฐ า น ใ ห
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
ทฤษฏใีหม  
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 
และปอง กันปราบปรามการทุจริต
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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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 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
และในวยัเรียน  
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. ปรั บป รุ ง ส า ธ า ร ณูป โ ภค พ้ืน 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. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ  สงเสริมความ
เขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม  
2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพ่ิมสูงข้ึน  
3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน  
4. ส ง เ ส ริ ม แนว ทา ง เ ศรษฐ กิ จพอ เ พีย งและ
การเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม  
5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม
แกสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ส ง เสริมการแก ไขปญหาความยากจนตาม
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.  จัด กิจกรรมเ พ่ือส ง เสริมสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย  
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลท่ีทําประโยชนใหกับ
สังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตรที ่6  การพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสขุ  คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

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

6. ระบบการบริการดานสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม 
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 ธิปไตย 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 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ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)  สนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน มุงสูการเปนเมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม                  
(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 อุน  ชุมชนเขมแ ข็ง  เศรษฐ กิจ มี คุณภาพ และเป นธรรม  สิ่ ง แวดลอมมี คุณภาพและ
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 จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ
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
ปรับปรุงตลาดสดใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ สงเสริม
ใหประชาชนออกกําลังกาย ดวยสโลแกน “สุขภาพดีไมมีขาย แตสรางไดดวยตนเอง” สนับสนุนการ
ออกกําลังกายเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ประสานหนวยงานตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน 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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เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

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

การใหบริการของเทศบาล การดําเนินการ บริการและรับทราบ

และรับทราบปญหาของ ปญหาเพื่อนํามาแกไข

ประชาชน

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

กิจกรรมและการใหบริการ การดําเนินการ กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน บริการของเทศบาล

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

กิจกรรมและการใหบริการ การดําเนินการ กิจกรรมและการให

ของเทศบาลแกประชาชน บริการของเทศบาล
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7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และการใหบริการ

วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560 - 2562)

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 


ที่

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

แบบ ผ. 01 



เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อจัดทําแผนพัฒนา 3 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งของ เทศบาลมีแผนพัฒนา สํานักปลัด

เทศบาล แผนการดําเนินงาน การดําเนินการ เทศบาล แผนการ

และการติดตามประเมินผล ดําเนินงาน และการ

แผนพัฒนาเทศบาล ติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล

ที่มีประสิทธิภาพ

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

การจัดเก็บภาษี ชําระภาษีใหแกเทศบาล เก็บภาษีเปนไปตาม ความรวมมือใน

เปาหมายที่กําหนด การชําระภาษี

6 โครงการใหความรูแกผูชําระภาษี เพื่อใหประชาชนผูชําระ 360 ราย 15,000 15,000 15,000 จํานวนผูชําระภาษี ประชาชนผูชําระภาษี กองคลัง

ภาษีมีความรูความเขาใจ ไดรับความรูความ มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีแตละประเภท เขาใจในการชําระ เกี่ยวกับภาษีที่

ภาษีตามระยะเวลา เทศบาลจัดเก็บ

ที่กําหนด
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งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ วัตถุประสงคโครงการ

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 




7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ


เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

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

และเพิ่มศักยภาพบุคลากร ประสบการณใหม ๆ แก ฝกอบรม สัมมนา ความรูมาปรับใชใน

เทศบาลตําบลแมจัน พนักงาน ลูกจาง ผูบริหาร การทํางานไดอยางมี

สมาชิกสภาฯ ผูนําชุมชน ประสิทธิภาพ

และคณะกรรมการชุมชน

2 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อจัดอบรมใหความรู 80 คน 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารับ เทศบาลมีมาตรฐาน สํานักปลัด

การบริการสาธารณะ เกี่ยวกับการบริการ การอบรม ในการใหบริการ

สาธารณะ สาธารณะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการให

บริการแกประชาชน

3 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม 3 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งของ ประชาชน บุคลากร กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับประชาชน การดําเนินการ ปฏิบัติหนาที่โดยนํา

พนักงาน ลูกจางประจําและ หลักคุณธรรม

พนักงานจางเทศบาล จริยธรรมมาปรับใช

4 โครงการอบรมหลักเกณฑ เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับ 20 คน 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารับ บุคลากรมีความรู กองคลัง

เพิ่มประสิทธิภาพวิธีปฏิบัติการบันทึก การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร การอบรม ความเขาใจการ

บัญชีตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวน บันทึกบัญชีระบบ

ทองถิ่น คอมพิวเตอร

44

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ผลที่คาดวาจะไดรับ



7.2
เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อจัดอบรมใหความรู 50 คน 5,000 5,000 5,000 จํานวนผูเขารับ ประชาชนมีความรู กองคลัง
กฎหมายพัสดุ ประชาชนเกี่ยวกับ การอบรม กฎหมายพัสดุ

กฎหมายพัสดุ
6 โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดอบรมสงเสริม 80 คน 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด

คุณธรรมจริยธรรมใหกับ การอบรม ไดรับการสงเสริม
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานเทศบาล พนักงาน
จางเทศบาลและประชาชน
ในเขตเทศบาล

7 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ เพื่อจัดอบรมใหความรู 80 คน 20,000 - - จํานวนผูเขารับ ผูเขารับการอบรม สํานักปลัด
ประชาคมอาเซียน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การอบรม มีความรูเกี่ยวกับ

ใหกับคณะผูบริหาร ประชาคมอาเซียน
สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจางเทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

8 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่ออุดหนุนงบประมาณ 1 ครั้ง 45,000 45,000 45,000 จํานวนครั้งของการ เทศบาลมีสวนรวม กองคลัง
ในเขตอําเภอแมจันตามโครงการ ใหองคกรปกครองสวน อุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ
สรางเสริมประสิทธิภาพการบริหาร ทองถิ่นในเขตอําเภอแมจัน ในการดําเนินโครงการ
สถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาว (อบต.จอมสวรรค)
การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอําเภอแมจัน 45

แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชนและการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ


ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

โครงการที่



7.3

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการ เพื่อใหมีเครื่องมือเครืองใช ครุภัณฑที่ใชใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครุภัณฑที่ใชในการ เทศบาลมีครุภัณฑใช สํานักปลัด

ปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลแมจัน เพียงพอในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่จัดซื้อ ในการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการปรับปรุงขอมูลระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและเพิ่ม 12 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งของการ เทศบาลจัดเก็บ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ปรับปรุงขอมูล ภาษีไดอยางมี

ภาษีของเทศบาลโดยใช แผนที่ภาษี ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

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

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย การฝกซอมแผน พนักงานดับเพลิงมี

แผนชวยเหลือผูประสบภัย การปองกันและ ความชํานาญในการ

บนทองถนน บรรเทาสาธารณภัย ใชวัสดุอุปกรณ

46

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล


งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ผลที่คาดวาจะไดรับที่



7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

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

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการปองกันและ ฝกอบรม และประชาชน 

ใหกับนักเรียน เยาวชน และประชาชน บรรเทาสาธารณภัยแก มีความรูในการ

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน นักเรียน เยาวชน และ ปองกันและบรรเทา

ประชาชนในเขตเทศบาล สาธารณภัย

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

น้ําปาไหลหลาก และโคลนถลม อุทกภัย  น้ําปาไหลหลาก ปองกัน แกไข การปองกัน และ

และโคลนถลม ปญหาอุทกภัย แกไขปญหาน้ําทวม

น้ําปาไหลหลาก น้ําปาไหลหลาก

และโคลนถลม และโคลนถลม

47

ที่ วัตถุประสงคโครงการ

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวาจะไดรับ



7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

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

กฎหมายที่ประชาชนควรรู ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายที่ควรรู กฎหมายที่ควรรู

2 โครงการเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้ง 1 ครั้ง 500,000 - - จํานวนครั้งของ เทศบาลตําบลแมจัน สํานักปลัด

นายกเทศมนตรีตําบลแมจันและ นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน การเลือกตั้ง มีนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน และสมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ตําบลแมจัน และ

ตําบลแมจัน ตําบลแมจันและ สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล ตําบลแมจัน 

ตําบลแมจัน

48

ที่ ผลที่คาดวาจะไดรับโครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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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 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 
 

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

 
10,661,900 

 
- 
 

 
- 

 
10,661,900 

 
องคการบริหารสวน-
จังหวัดเชียงราย 

รวมท้ังส้ิน จํานวน  1  โครงการ 10,661,900 - - 10,661,900  

 

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  ความยาวโดยประมาณ  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 รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน (ฉบับท่ี 8)   

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน     
 ภายในปงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

/8. งบประมาณดําเนินการ...   
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8. งบประมาณดําเนินการ   

 รวมท้ังสิ้น  10,661,900  บาท  (สิบลานหกแสนหกหม่ืนหนึ่งพันเการอยบาทถวน)          
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

 กองชาง  เทศบาลตําบลแมจัน  โดยนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 
10. ผลลัพธ   

   พ้ืนท่ี หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไดรับการกอสรางบอพัก,               
ทอระบายน้ํา พรอมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนแมจัน - หนองแวน มีความยาวโดยประมาณ 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 9,762,264 7 9,762,264 7 9,762,264 21 29,286,792

1.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการเรียนรูทั้งในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ 4 330,000 4 330,000 4 330,000 12 990,000

1.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชน และประชาชน 7 560,000 5 450,000 5 450,000 17 1,460,000

รวม 18 10,652,264  16 10,542,264 16 10,542,264 50 31,736,792  

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แนวทางการพัฒนาสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

สิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

2.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย 4 490,000 4 490,000 4 490,000 12 1,470,000

และแกไขมลภาวะ

2.3 แนวทางการพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกรอน - - - - - - - -

2.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก - - - - - - - -

รวม 5 520,000 5 520,000 5 520,000 15 1,560,000

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

3.1 แนวทางการพัฒนากอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน สะพาน รางระบายน้ํา 11 6,808,000 5 4,120,000 5 4,120,000 21 15,048,000

พนังกั้นดินพัง ระบบปองกันน้ําทวมใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน 

3.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน 2 13,100,000 - - - - 2 13,100,000

3.3 แนวทางการพัฒนาการดําเนินการขยายเขตไฟฟา น้ําประปา และการบํารุงรักษา 2 550,000 2 550,000 2 550,000 6 1,650,000

ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
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ป 2561

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562)   

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน

ป 2560

ยุทธศาสตร

 เทศบาลตําบลแมจัน  อําภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย

รวม 3 ปป 2562

แบบ ผ. 03 



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2561ป 2560

ยุทธศาสตร

รวม 3 ปป 2562

3.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม 2 150,000 1 100,000 1 100,000 4 350,000

รวม 17 20,608,000 8 4,770,000 8 4,770,000 33 30,148,000

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได 2 280,000 2 280,000 2 280,000 6 840,000

สรางความเขมแข็งใหกลุมอาชีพ

4.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา - - - - - - - -

นวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม 

4.3 แนวทางการพัฒนาสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 9 225,000 7 165,000 7 165,000 23 555,000

โดยยึดคานิยมหลักของคนไทย

4.4 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวของทองถิ่น 3 440,000 3 440,000 3 440,000 9 1,320,000

รวม 14 945,000 12 885,000 12 885,000 38 2,715,000

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

5.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ ของชาติ 6 260,000 6 260,000 6 260,000 18 780,000

5.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น - - - - - - - -

5.3 แนวทางการพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 2 160,000 2 160,000 2 160,000 6 480,000

5.4 แนวทางการพัฒนายกยอง เชิดชู บุคคลที่ทําประโยชนใหกับสังคม

รวม 8 420,000 8 420,000 8 420,000 24 1,260,000

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริการดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต และสวัสดิการสังคม

6.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการ 3 190,000 3 190,000 3 190,000 9 570,000

บริการสาธารณสุขมูลฐาน การอนามัย สิ่งแวดลอม  ยาเสพติด  และโรคเอดส

6.2 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000

6.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3 160,000 3 160,000 3 160,000 9 480,000

6.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

แผงลอยใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย 53



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2561ป 2560

ยุทธศาสตร

รวม 3 ปป 2562

6.5 แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก  สตรี ผูสูงอายุ  5 6,214,400 5 6,214,400 5 6,214,400 15 18,643,200

ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ผูประสบภัยธรรมชาติ  ผูมีปญหาทางสังคม

6.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนคลังปญญาผูสูงอายุและ - - - - - - - -

ตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ

รวม 15 6,794,400 15 6,794,400 15 6,794,400 45 20,383,200

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร

7.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน 6 215,000 6 215,000 6 215,000 18 645,000

กระบวนการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล 

7.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 8 475,000 7 455,000 7 455,000 22 1,385,000

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อแกไขปญหาของประชาชน

และการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ

7.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชของหนวยงานใหพรอม 2 1,050,000 2 1,050,000 2 1,050,000 6 3,150,000
สําหรับการใหบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาระบบจัดหารายไดของเทศบาล

7.4 แนวทางการพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น 3 75,000 3 75,000 3 75,000 9 225,000

7.5 แนวทางการพัฒนาสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา - - - - - - - -

และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

7.6 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 2 520,000 1 20,000 1 20,000 4 560,000

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
7.7 แนวทางการพัฒนาการอํานวยความสะดวกในการใหบริการและการสัญจร - - - - - - - -

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

รวม 21 2,335,000 19 1,815,000 19 1,815,000 59 5,965,000

รวมทั้งสิ้น 98 42,274,664 83 25,746,664 83 25,746,664 264 93,767,992
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บทที่ 4 
การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 
 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเ มินผลแผนพัฒนาสามปของ               
เทศบาลตําบลแมจันสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ         
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เม่ือดําเนินการเสร็จแลวรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ดังนี้ 
 (1)  ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตรและกลยุทธท่ีกําหนด 
 (2)  ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของ
หนวยงาน 
 (3)  ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 
(Monitoring) 
 (4)  ประสิทธิภาพ (Efficiency)  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ
ทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
 (5)  ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 
 (6)  ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output)  เปนการประเมินผลผลิตท่ี
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
 (7)  การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall  Effect)   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี
กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได           
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนา
ของแผนพัฒนาสามป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน           
จะพิจารณา 
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4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 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 

    โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยู
ในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได  
 
  ขอ 29   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
    (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัว
กันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน  
    (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร  
 
 ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ หรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  
    (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
    (2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียด
ของงาน  
    (3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม
และประเมินผล  
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    (4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลรายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  
    (5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
 
 ขอ 31  เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมี
การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตาม
ความเหมาะสม  
 

วิธีในการติดตามและประเมินผล  

1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. แจงผูท่ีเก่ียวของจัดเตรียมขอมูลเพ่ือรองรับการติดตามและประเมินผล 
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ให
ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบ 
  

4.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. การสุมตัวอยางโครงการ  
2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม 
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2.1 ขอมูลท่ัวไป 

 2.1.1  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 

 2.1.2 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 อําเภอแม

จัน จังหวัดเชียงราย 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหวยเวียงหวาย หมูท่ี 6 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน  

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

จังหวัดเชียงราย                                              

 2.1.3 สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมจัน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ทางทิศตะวันตก
และทิศเหนือมีแมน้ําจันไหลผาน 

 2.1.4 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 ระหวาง
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
   3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน อุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 7 - 10 องศาเซลเซียส 
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 2.1.5 ขอมูลการปกครอง 

  เทศบาลตําบลแมจันประกอบดวยพ้ืนท่ีของหมูบานตาง ๆ ท้ังหมด 7 หมูบาน 6 ชุมชน 
ดังนี้ 

 

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) 
  
 2.1.6 การจัดตั้งเทศบาลตําบลแมจัน   
  เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 
 
 2.1.7 ดวงตราเทศบาลตําบลแมจันและความหมาย 

 

 
  

ดวงตราเทศบาลตําบลแมจัน  
เปนรูปวงกลมลอมรอบภายในเปนภาพพญานาคพนน้ําอยูในน้ํา  

ดานหลังเปนทุงนาขาว มีภูเขาลอมรอบ  
แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทองถ่ินท่ีมีน้ําดี ขาวดี ภูมิอากาศดี 
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 2.1.8 ประวัติเทศบาลตําบลแมจัน 
  ป พ.ศ. 2499 เปนสุขาภิบาล ชื่อวา “สุขาภิบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย”  
  (ตามราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หนา 49 เลม 73 ตอนท่ี 45 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2499)  
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แผนท่ีแสดงเขตสุขาภิบาลแมจัน ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2499 
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   วันท่ี 25 พฤษภาคม 2542 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 

  เดิมสุขาภิบาลแมจันตั้งอยูบริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันปจจุบันไดลื้อไปแลว 
ตั้งอยูบริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอหลังเกาอาคารไม ซ่ึงใชเปนท่ีตั้งสํานักงานสรรพากรอําเภอแมจัน 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน สํานักงานประมงอําเภอแมจันและก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน ใน
ปจจุบันตอมายายไปอยูบนชั้น 2 ของอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันในปจจุบัน ซีกดานทิศเหนือ ยาย
มาอยูอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เลขท่ี 4 หมู 2 ถนนหิรัญนคร  

   วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยายมาอยูอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน เลขท่ี 190/1 หมูท่ี 3 ถนนลาวจกราช  

  ปจจุบันอาคารสํานักงานต้ังอยู เลขท่ี 555 หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย 

ขอมูลดานสังคม 
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บานและประชากร 
 

                         สถิติจํานวนบานและประชากรยอนหลัง 
 

รายการ 
ปปจจุบัน  

(พ.ศ. 2559) 
ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2558) 
2 ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2557) 
บาน (หลังคาเรือน) 2,281 2,263 2,214 
ประชากรชาย (คน) 1,877 1,801 1,799 
ประชากรหญิง (คน) 2,044 1,924 1,934 
รวมประชากร (คน) 3,921 3,725 3,733 

 
จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ 

 

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 

00-04 71 65 136 1.97 1.81 

05-09 105 71 176 2.92 1.97 

10-14 80 74 154 2.22 2.06 

15-19 63 80 143 1.75 2.22 

20-24 114 100 214 3.17 2.78 

25-29 114 94 208 3.17 2.61 

30-34 114 121 235 3.17 3.36 

35-39 123 116 239 3.42 3.23 

40-44 106 109 215 2.95 3.03 

45-49 136 148 284 3.78 4.12 

50-54 155 165 320 4.31 4.59 

55-59 139 217 356 3.87 6.03 

60-64 141 149 290 3.92 4.14 

65-69 89 95 184 2.47 2.64 

70-74 56 86 142 1.56 2.39 

75-79 53 67 120 1.47 1.86 

80+ 74 105 179 2.06 2.92 

รวม 1,733 1,862 3,595 48.21 51.79 
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                 ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน  (ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 
2559) 

 

 
 

จากแผนภูมิ จะเห็นไดวาอัตราการเกิดของประชากรคอนขางนอย  สงผลทําใหวัยแรงงาน
ลดลง  เนื่องจากอัตราการเกิดมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมด  และมีแนวโนมวาใน
อนาคตจะมีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังอัตราการมีชีวิตของประชากรจะมีแนวโนมเพ่ิม
ตามไปดวย 

 

2.10.14 ขอมูลดานการศึกษา  
  1) โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จํานวน  1  แหง ไดแก โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะหแมจัน 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 
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   สังกัด กองการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 
ประวัติความเปนมาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 

 เริ่มกอตั้งเม่ือเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 โดยการยายโอนการจัดการเด็กปฐมวัยวัย 3 
ขวบ จากโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ใหกอง
การศึกษาเทศบาลตําบลแมจัน เปนหนวยงานผูรับผิดชอบ โดยมีนางสาวปยนุช  ไชยกุล 
นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน และ นายชาญชัย  รัตนพนาวงษ ปลัดเทศบาลตําบลแมจัน เปน
ผูบริหารจัดการ การเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนบานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) 
เดิม โดยมีการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย 3-5 ป ตอมาในป พ.ศ. 2547 มีการขอใชท่ีราชพัสดุ 
จากกรมธนารักษ บริเวณหมูท่ี 3 ต.แมจัน อ.แมจัน จ.เชียงราย (เปนท่ีกอสรางระบบประปาเดิม) 
เนื้อท่ีประมาณ ½ ไร กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน และในป พ.ศ. 2551  
มีการกอสรางอาคารศูนยเด็กฯ เพ่ิมเติม 1 หลังขนาด 2 ชั้น ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด โดยโยธาธิ
การจังหวัดเปนผูออกแบบให ราคาประมาณ 5 ลานบาทเศษ 
26 ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน 0 เทศบาลจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแม
จัน  โดยมีความคิดวาเด็กเล็กในเทศบาลตําบลแมจันจะตองมีสถานศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพดี
เทียบไดกับสถานศึกษาของภาคเอกชน และทําใหผูปกครองรับภาระคาใชจายดานการศึกษาของ
บุตรหลานลดลง ศูนยเด็กเล็กบริหารงานโดยคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตําบลแมจันท่ีมี
ผูปกครอง                    รวมอยูดวย ซ่ึงคณะกรรมการการศึกษามีสวนสําคัญเปนอยางมากตอ
การบริหารงานศูนยเด็กเล็ก               โดยรวมทํางานต้ังแตข้ันการออกแบบศูนยเด็กเล็กใหมี
อาคารเรียน การจัดหองเรียน สิ่งอํานวย             ความสะดวก อุปกรณการเรียนท่ีทันสมัยและมี
ความสวยงามทัดเทียมกับโรงเรียนของเอกชน                 เพ่ือกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของ
เด็ก ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรท่ีมีการนําเอาภูมิปญญาความรูท่ีมีอยูในตัวผูปกครองมารวม
ถายทอดและเปนสวนหนึ่งของการศึกษา สิ่งเหลานี้ลวนเกิดจาก การท่ีผูปกครองเขามามีสวนรวม
โดยนําความรูและประสบการณดี ๆ ท่ีตนไดพบเห็นท้ังจากในประเทศและตางประเทศมารวมให
ความเห็นกับการจัดตั้งและพัฒนาศูนยเด็กเล็ก รวมถึงการประเมินผล             การดําเนินงาน
ของศูนยเด็กเล็ก เพ่ือใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ เทศบาลตําบลแมจันยังไดสงเสริมให
ผูดูแลเด็กไดศึกษาตอเนื่องจนจบชั้นปริญญาตรี เพ่ือใหบุคลากรมีประสิทธิภาพอันจะสงผลถึงการ
พัฒนาเด็กในอนาคตตอไป 
 

 5.2 ขอมูลดานการบริหาร 
  (1)  ชื่อ – สกุล  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นางสาวณิชกุล  หลาตั้ง  
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โทรศัพท  09-1245-7994  อีเมลล  nichakul_nit_@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี  สาขา การศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ดํารงตําแหนงท่ีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กแหงนี้ 
 (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                 ภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ท่ีเหมาะสมตามวัย                       และสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
 
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  สังคมและ
สติปญญา 
3. เด็กนักเรียนมีวัฒนธรรมท่ีดีภายใตพ้ืนฐานของความเปนไทย เชน  การไหว  การกตัญูกตเวที   
  มีระเบียบวินัย   ความซ่ือสัตย   การประหยัด   
4. ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการในการจัดการศึกษา 
                 
ยุทธศาสตร  

mailto:nichakul_nit_@hotmail.com
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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 

 

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

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 
จบชั้นประถมศึกษา (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 โดยท่ัวไป
จะเปนแบบลานนา เชน การแตงกาย ภาษาพูด อุปนิสัย ใจคอ ประเพณี มีประเพณีตาง ๆ เชน 
ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง)  ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสืบสะตา ประเพณีตานกวยสลาก 
ประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เปง) ประเพณีทําบุญปอยและการทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน วัน
เขาพรรษาและวันออกพรรษา ทอดกฐิน การประกอบศาสนกิจตาง ๆ เปนตน  
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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 
 

2.10.13  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  สถานีตํารวจภูธร  จํานวน  1  แหง  ไดแก สถานีตํารวจภูธรแมจัน 
 
2.1.10 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  (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) สภาพส่ิงแวดลอม 
  สภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลย

ของธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก 
ขยะมูลฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหา
ไวลวงหนา 

  (3) การระบายน้ํา 
   จํานวนราง/ทอระบายน้ํา   61   แหง  รวมระยะทาง   12,582.80   กม. 
   บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง   3   แหง   ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดครึ่งวัน 
 
  2.1.9 ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 (1)  ถนน 
   ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง  จํานวน    3   สาย 
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   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)  ประปา 
   การประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปา
สวนภูมิภาคอําเภอแมจัน ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันสวนใหญใชบริการน้ําประปาสวน
ภูมิภาค และมีครัวเรือนบางสวนท่ีใชน้ําบอบาดาล บอน้ําตื้น และประปาภูเขา  

  (3)  ไฟฟา 
      ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จํานวน 2,263 ครัวเรือน    
  ถนนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาสาธารณะใชทุกสาย  

  (4) การส่ือสาร 
    มีท่ีทําการไปรษณียแมจัน จํานวน 1 แหง  

   โทรศัพทใชบริการจาก บริษัท ทีโอที จํากัด สาขาแมจัน และบริษัท ทีทีแอนดที (TT&T)    
 
 2.1.11 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
  (1)  อุตสาหกรรม 
    การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงสีขาว จํานวน 5 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
เล็ก จํานวน 2 แหง ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 

  (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 

  (3) สถานบริการ     
   โรงแรม/ท่ีพัก        11 แหง 
   รานอาหาร     60 แหง 
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รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2559 

 
 
 

พ้ืนท่ี 

 

จํานวน
ครัวเรือน 

 

จํานวน
คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือน

เฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายได
บุคคล
เฉลี่ย 

(บาท/ป) 

  
 อาชีพหลัก 

 
อาชีพรอง 

 
รายได

อ่ืน 

ปลูก 
เลี้ยง  
หาเอง 

หมูท่ี 7 เหมืองฮอ  80 127 232,310 16,450 4,725 5,190 253,485 159,676 
หมูท่ี 2 แมจัน  158 369 305,071 34,137 23,685 1,269 368,082 157,607 
หมูท่ี 4 เดนปาสัก  249 432 195,007 9,899 2,691 1,752 208,866 120,388 
หมูท่ี 5 ปงตอง  121 255 230,664 18,512 860 7,358 251,788 119,476 
หมูท่ี 8 ศาลา  148 266 179,063 12,253 6,845  198,160 110,255 
หมูท่ี 3 แมจันตลาด  192 445 210,179    210,179 90,684 
หมูท่ี 1 รองผักหนาม  18 39 142,978 1,778   144,756 66,810 

ทุกพ้ืนท่ี 966 1,933 220,168 13,727 6,115 1,395 241,405 120,640 
 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 
 

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2559 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
เกษตรกรรม-ทํานา 41 4.47 32 3.15 73 3.78 
เกษตรกรรม-ทําไร - - - - - - 
เกษตรกรรม-ทําสวน 2 0.22 - - 2 0.10 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - - - - - 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 94 10.24 106 10.44 200 10.35 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 0.22 2 0.20 4 0.21 
พนักงานบริษัท 6 0.65 1 0.10 7 1.36 
รับจางท่ัวไป 440 47.93 433 42.66 873 45.16 
คาขาย 178 19.39 259 25.52 437 22.61 
ธุรกิจสวนตัว 34 3.70 21 2.07 55 2.85 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 46 5.01 57 5.62 103 5.33 
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กําลังศึกษา 55 5.99 63 6.21 118 6.10 
ไมมีอาชีพ 20 2.18 41 4.04 61 3.16 

รวม 918 100.00 1,015 100.00 1,933 100.00 
 

(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 
 

   2.10.11 การทองเท่ียว 
   ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไป
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็ก
ประเทศพมา 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 จังหวัด

เชียงราย 
 
 
 

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

   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 (หมูท่ี 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  คิดเปนรอย
ละ 5.84 
    การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี 2 (หมูท่ี 3,7,8)  มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 
1,425 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 816 คน คิดเปนรอยละ 57.26  มีบัตรเสีย  38  บัตร  คิด
เปนรอยละ  4.66  มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 6.62 
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    2.11.2 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจัน 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 
2552 กําหนดใหองคการเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี 
   1) นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน นายกเทศมนตรีอาจ
แตงต้ังรองนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของ
เทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได  โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้ งรอง
นายกเทศมนตรีไดไม เกินสองคนและอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการ
นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกัน
ไมเกินสองคน   
   นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี  
 (1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการของเทศบาลใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  
 (2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
 (3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 (4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
 (5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  
 (6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมาย
อ่ืน 
 
 
 
 

 
แผนภูมิโครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรตีําบลแมจัน 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
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ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวปยนุช    ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

2 นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

3 นางอนงค    วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

4 นายชาญชัย    ตั้งกองเกียรต ิ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 
 2) สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลประกอบดวย สมาชิกจํานวนสิบสองคน สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปน
ผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม
อยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาล
ในเม่ือประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
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 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 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 
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            (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 และงานอ่ืนท่ีมิไดกําหนดไวเปนอํานาจหนาท่ีของฝาย
หนึ่งฝายใดโดยเฉพาะ และครอบคลุมถึงงานเก่ียวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง 
 2) ฝายอํานวยการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห 
  3) ฝายปกครอง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานทะเบียนราษฎร 
   - งานธุรการ     
  4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานรักษาความสงบ  
   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
 กองคลัง ประกอบดวย  

1) ฝายบริหารงานคลัง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
- งานธุรการ  
- งานพัสดุและทรัพยสิน   
- งานการเงินและบัญชี 

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

 - งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 กองชาง  ประกอบดวย 
1) ฝายแบบแผนและกอสราง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
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  - งานธุรการ    

 - งานวิศวกรรม 
      - งานสถาปตยกรรม 
      - งานผังเมือง 
     - งานสาธารณูปโภค 
  - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟาสาธารณะ 
 
  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  ประกอบดวย 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
      - งานธุรการ 
      - งานวางแผนงานสาธารณสุข    

  - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
     - งานสงเสริมสุขภาพ 
     - งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
     - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                 
  กองการศึกษา ประกอบดวย 
 1) ฝายบริหารการศึกษา 
     - งานธุรการ 
      -  งานบริหารการศึกษา 
     - งานสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 

      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน   
  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิก
จายเงิน งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน    
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แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  เทศบาลตําบลแมจัน 

 
 
 
 

                                                   
 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบัตน) 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบักลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบักลาง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบักลาง) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดบัตน) 

1) ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
  - งานธุรการ 
 - งานการเจาหนาท่ี 
 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - งานนิติการและงานเทศพาณิชย 
 - งานประชาสัมพันธ 
2) ฝายอํานวยการ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห 
3) ฝายปกครอง  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานทะเบียนราษฎร 
 - งานธุรการ 
4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

- งานรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

1) ฝายแบบแผนและกอสราง    
   (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    - งานธุรการ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
    - งานผังเมือง 
    - งานสาธารณูปโภค 
    - งานจัดสถานท่ีและ 
      การไฟฟาสาธารณะ 

 

 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัตน)  
    - งานธุรการ 
    - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
    - งานสงเสริมสุขภาพ 
    - งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล                                                 

 

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

19 

1) ฝายบริหารงานคลัง  
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- งานธุรการ 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานการเงินและบัญชี 

2) ฝายพัฒนารายได 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานผลประโยชน 
- งานพัฒนารายได 

3) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
- งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและ  
  ทะเบียนทรัพยสิน 
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  2.11.5 การคลังทองถิ่น 
สถิติการคลังยอนหลัง 

 
  รายรับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ภาษีอากร 3,026,675.24 3,075,592.54 3,255,011.18 
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 627,982.00 635,436.80 657,500.50 
รายไดจากทรัพยสิน 664,230.77 692,323.24 739,823.60 
รายไดเบ็ดเตล็ด 1,348,754.00 1,195,395.00 1,503,810 
รายไดจากทุน - - - 
รัฐบาลจัดสรรให 19,926,119.87 18,840,286.56 20,213,381.81 
อุดหนุนท่ัวไป 14,907,366.00 16,384,287.00 16,380,080 
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค 7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายรับ 48,229,317.88 46,767,421.14 51,961,242.09 

    
 
 

รายจาย ป 2556 ป 2557 ป 2558 
งบกลาง 9,015,138.66 6,829,648.15 7,481,150.90 
เงินเดือนและคาจางประจํา 5,483,472.13 6,563,840.08 10,022,796.05 
คาจางชั่วคราว 4,197,692.88 4,147,563.71 4,251,682.14 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 9,660,665.50 9,036,121.21 8,347,757.20 
คาสาธารณูปโภค 573,958.62 655,141.79 598,023.91 
เงินอุดหนุน 2,884,222.00 4,438,964.00 4,690,000 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 2,861,141.00 1,881,902.55 5,467,600 
รายจายอ่ืน  9,500.00 2,084,949.60 11,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค 7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายจาย 42,413,980.79 41,582,231.09 50,081,645.20 

 
 

แผนภูมิแสดงรายรับและรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 
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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 ครั้ง 
 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) รถจกัรยานยนต   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 
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(3) จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลแมจัน  คือ  “แมจันเมืองนาอยู” 
 
(4) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
     การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2559 (เขตเมือง) 
             จากการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป  2559 (เขตเมือง)  ซ่ึงไดสรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึก
ไวในฐานขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 โดยแยกเปนรายหมูบาน/ชุมชนดังนี้ 
 

สรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 

เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง)  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

หมูบาน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน 

หมูท่ี 1  บานรองผักหนาม 18 
หมูท่ี 2  บานแมจัน 158 
หมูท่ี 3  บานแมจันตลาด 192 
หมูท่ี 4  บานเดนปาสัก 249 
หมูท่ี 5  บานปงตอง-ตนฮาง 121 
หมูท่ี 7  บานเหมืองฮอ 80 
หมูท่ี 8  บานศาลา 148 

รวมท้ังส้ิน   966 
 

   
 

สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  ป 2559  ระดับตําบล 
เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวช้ีวัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางสรางเสริม 
   ภูมิคุมกันโรค 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรกติดตอกัน 

 
 

- คน 
31 คน 

 
- คน 

 
 

-  คน 
-  คน 

 
-  คน 

 
 

- 
- 
 
- 
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4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวยเบื้องตนอยาง
เหมาะสม 
6. คนอายุ  35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปเพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
 

966 คร. 
966 คร. 

 
1,590 คน 
1,924 คน 
 

-  คร. 
-  คร. 

 
1,215 คน 

-  คน 
 

- 
- 

 
76.42 

- 
 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน  รอยละ 

 
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม)  
มี 8 ตัวช้ีวัด 
8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมีสภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
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 

 
 
 

966 คร. 
966 คร. 
995 คร. 
966 คร. 
966 คร. 
966 คร. 
966 คร. 
966 คร. 

 
 

6 คน 
34 คน 

- คน 
- คน 

 
1,259 คน 

 
 

1,244 คน 
612 คน 
966 คร. 
966 คร. 

 
 

1,933 คน 
1,933 คน 

 
 
 

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

 
 

- คน 
- คน 
- คน 
- คน 

 
3 คน 

 
 

32 คน 
41 คน 
-  คร. 
-  คร. 

 
 

57 คน 
  23 คน 

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

2.57 
6.70 

- 
- 
 
 

2.95 
1.19 
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27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชน  
 

1,924 คน 
621 คน 

3 คน 
966 คร. 

 

- คน 
- คน 

 - คน 
     - คร. 

 

- 
- 
- 
- 

 
 
(5) การประชุมประชาคม 
 

การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  

ของเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
ระหวางวันท่ี  20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ  2559 

ณ  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน  จํานวน 6 ชุมชน  
 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

20 ม.ค. 2559
เวลา 10.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

 

ชุมชนเดนปาสัก 
หมูท่ี 4 

1. โครงการขยายเขตไฟฟาในชุมชน, ทางเขาชุมชน, สี่แยกหลัง 
   โรงเรียนบานแมจัน, หนาวัดศรีบุญเรือง 
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ซอย 2 
3. โครงการปรับผิวจราจรถนนในชุมชน 
4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปดเปนแบบปด 
5. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
6. โครงการกอสรางบอพัก และทอระบายน้ํา พรอมขยายผิวจราจร  
   คสล. ถนนแมจัน-หนองแวน 
7. โครงการปองกันและกําจัดโรคไขเลือดออก 
8. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค (หลังเล็ก) 
9. โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคท้ัง 2 อาคาร 
10. โครงการปรับปรงุศาลา SML โดยการปูกระเบื้องพ้ืนศาลา  
     และกอสรางบันได 
11. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  สี่แยกหลังโรงเรียน 
     บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) 
12. โครงการกอสรางอาคารท่ีอานหนังสือพิมพของชุมชน 
13. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง หมูท่ี 4 
14. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม     
     ชุมชน 
15. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ  
     ภูมิปญญาทองถ่ิน 
16. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตชุมชน 
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17. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
18. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 

29 ม.ค. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

(อบต.เกา) 

ชุมชนปงตอง  
หมูท่ี 5 

 

1. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอย 1  
   และซอย 3 (สุดซอย)  
2. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา ซอย 3 (สุดซอย) 
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําปงตอง ซอย 5 และ ซอย 7 
4. โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค 
5. โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมเติม ซอย 7 และซอย 3 
6. โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
8. โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนปงตอง 
9. โครงการสงเสริมอาชีพ 
10. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใหโทษ 
11. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ 
 

 31 ม.ค. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค  

ชุมชนแมจัน 
หมูท่ี 2 

 

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา พรอมซอมแซมทอระบายน้ํา 
2. โครงการซอมแซมถนนไชยบุรีและถนนหิรัญนคร 
3. โครงการขยายเขตเสียงตามสายในชุมชน 
4. โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ 
5. โครงการสงเสริมอาชีพ 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพ (เครื่องออกกําลังกาย) 
7. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
   สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
8. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
   วันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี 
9. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน 
10. โครงการคัดกรองสุขภาพในชุมชน 
11. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอจากสัตว 
12. โครงการปองกันภัยพิบัติ 
13. โครงการปรับปรงุผิวจราจร ซอย 5 (บานปาสมศรี),  บานพ่ีหนา 
    หลังโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน และถนนหิรัญนคร 
14. โครงการจัดทําประวัติขอมูลแผนท่ีชุมชน หมูท่ี 2 
 

5 ก.พ. 2559
เวลา 09.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 

ชุมชนแมจันตลาด 
หมูท่ี 3 

1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายและเพ่ิมจุดเสียงตามสาย 
2. โครงการสงเสริมอาชีพ (ทําขนม, ทําอาหาร และการปลูกผัก) 
3. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตชุมชน 
4. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 
5. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายใหกับชุมชน 
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 6. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
7. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมเติมในชุมชน 
8. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีตาง ๆ 
9. โครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องสาธารณภัย 
10. โครงการเพ่ิมจุด WIFI 
 

5 ก.พ. 2559 
เวลา 13.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 
 

ชุมชนเหมืองฮอ 
หมูท่ี 7 

1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย  
2. โครงการปรับปรุง และตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 7 
3. โครงการขุดลอกลําเหมืองฮอ (สุดสาย) 
4. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 
5. โครงการลางทอระบายน้ําบรเิวณโรงแรมริมจันและบริเวณ 
   หองแถว หมูท่ี 7 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพคนในชุมชน 
7. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 
8. โครงการขยายเขต WIFI 
9. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน 
10. โครงการสงเสริมอาชีพ (แกะสลักผลไม) 
11. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬา อสม.  
12. โครงการจัดอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

7 ก.พ. 2559
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค
วัดศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 

1. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตก่ึงตาขายเหล็กรอบอาคาร 
   อเนกประสงค พรอมเทพ้ืนคอนกรีต 
2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนายอินแสง  ศรีคํา 
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณหนาวัด และซอย 5 
4. โครงการติดตั้งกระจกโคงซอยนายสมศักดิ์  ใจอยู  
   และซอยนายอินแสง  ศรีคํา 
5. โครงการขอรบัการสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายประจําชุมชน 
6. โครงการสงเสริมอาชีพ  
   (ผลิตภัณฑจากขยะรีไซเคิล และการปลูกผัก) 
7. โครงการขยายเขตเครื่องขยายเสียงในชุมชน บริเวณหนาราน 
   กวยเตี๋ยวลําปาง, บริเวณดงหอ และแยกท่ีทําการผูใหญบาน  
   หมูท่ี 8 
8. โครงการขยายเขตสัญญาณ WIFI 
9. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสงเสริม 
   ประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ 
10. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค 
    ปองกันโรคติดตอ และจัดอบรมรณรงคปองกันโรคติดตอ 
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11. โครงการกอสรางถนน คสล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
     (ซอยดาบธรรม) 
12. โครงการขอรับการสนับสนุนปายไวนิลหามท้ิงขยะ  
     จาํนวน 2 ปาย  
13. โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณกีฬาประจําชุมชน 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
ของเทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 

 
 
1. ขอมูลทั่วไป 

 1.1  ท่ีตั้ง  
  เทศบาลตําบลแมจันตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 หาง
จากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึงละติจูด 100 องศาเหนือ 
และ ลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 หางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 815 กิโลเมตร 

 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 หมูท่ี 6 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน  

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

จังหวัดเชียงราย                                              

 1.3 สภาพภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมจัน มีลักษณะเปนท่ีราบลุม ทางทิศตะวันตก
และทิศเหนอืมีแมน้ําจันไหลผาน 

 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 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 
27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส  ฝนตกชุกท่ีสุด ระหวางเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
   3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน อุณหภูมิ
เฉลี่ยประมาณ 10 - 15 องศาเซลเซียส 
 
 

ภาคผนวก  ข 



 



2. ขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญของเทศบาลตําบลแมจัน  
 2.1  ขอมูลการปกครอง 

  เทศบาลตําบลแมจันประกอบดวยพ้ืนท่ีของหมูบานตาง ๆ ท้ังหมด 7 หมูบาน 6 ชุมชน ดังนี้ 
 

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 ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล 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 

  เดิมสุขาภิบาลแมจันตั้งอยูบริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันปจจุบันไดรื้อไปแลว ตั้งอยู
บริเวณอาคารท่ีวาการอําเภอหลังเกาอาคารไม ซ่ึงใชเปนท่ีต้ังสํานักงานสรรพากรอําเภอแมจัน 
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน สํานักงานประมงอําเภอแมจันและก่ิงกาชาดอําเภอแมจัน ในปจจุบัน
ตอมายายไปอยูบนชั้น 2 ของอาคารท่ีวาการอําเภอแมจันในปจจุบัน ซีกดานทิศเหนือ ตอมายายมา
อยูอาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 เลขท่ี 4 หมู 2 ถนนหิรัญนคร  

   วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ยายมาอยูอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน
เทศบาลตําบลแมจัน เลขท่ี 190/1 หมูท่ี 3 ถนนลาวจกราช  

  ปจจุบันอาคารสํานักงานตั้งอยู เลขท่ี 555 หมูท่ี 4 ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัด
เชียงราย 

 



2.5 ขอมูลดานสังคม 

  
 

                         สถิติจํานวนบานและประชากรยอนหลัง 
 

รายการ 
ปปจจุบัน  

(พ.ศ. 2559) 
ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2558) 
2 ปท่ีแลว  

(พ.ศ. 2557) 
บาน (หลังคาเรือน) 2,281 2,263 2,214 
ประชากรชาย (คน) 1,877 1,801 1,799 
ประชากรหญิง (คน) 2,044 1,924 1,934 
รวมประชากร (คน) 3,921 3,725 3,733 

 

จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ 
 

กลุมอายุ ชาย หญิง รวม % ชาย % หญิง 

00-04 71 65 136 1.97 1.81 

05-09 105 71 176 2.92 1.97 

10-14 80 74 154 2.22 2.06 

15-19 63 80 143 1.75 2.22 

20-24 114 100 214 3.17 2.78 

25-29 114 94 208 3.17 2.61 

30-34 114 121 235 3.17 3.36 

35-39 123 116 239 3.42 3.23 

40-44 106 109 215 2.95 3.03 

45-49 136 148 284 3.78 4.12 

50-54 155 165 320 4.31 4.59 

55-59 139 217 356 3.87 6.03 

60-64 141 149 290 3.92 4.14 

65-69 89 95 184 2.47 2.64 

70-74 56 86 142 1.56 2.39 

75-79 53 67 120 1.47 1.86 

80+ 74 105 179 2.06 2.92 

รวม 1,733 1,862 3,595 48.21 51.79 

              ท่ีมา  :  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน  (ขอมูล ณ เดือน กุมภาพันธ 2559) 

   



 

 
 

จากแผนภูมิ จะเห็นไดวาอัตราการเกิดของประชากรคอนขางนอย  สงผลทําใหวัยแรงงาน
ลดลง  เนื่องจากอัตราการเกิดมีนอยเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท้ังหมด  และมีแนวโนมวาใน
อนาคตจะมีประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน  อีกท้ังอัตราการมีชีวิตของประชากรจะมีแนวโนมเพ่ิมตาม
ไปดวย 

 

 2.6 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 
   (1)  ขอมูลท่ัวไป 
    ท่ีตั้ง เลขท่ี 190  หมู 3 ตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 57110              
โทรศัพท 0-5366-0835 
   สังกัด กองการศึกษา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเทศบาลตําบลแมจัน 

 (2) ขอมูลดานการบริหาร 
  (1) ชื่อ - สกุล  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  นางสาวทิพพวรรณ กาวิลาวัน 
 



จํานวนประชากรจําแนกตามระดับการศึกษา ป 2559 
ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

 
ระดับการศึกษา 

เพศ รวม 
(คน) 

 
% ชาย 

(คน) 
% หญิง 

(คน) 
% 

ไมเคยศึกษา 19 2.07 30 2.96 49 2.53 
อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 4 0.44 7 0.69 11 0.57 
ต่ํากวาชั้นประถมศึกษา 9 0.98 22 2.17 31 1.60 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4, ป.7, ป.6) 389 42.4 482 47.49 871 45.06 
มัธยมศึกษาตอนตน (มศ. 1-3, ม.1-3) 109 11.87 100 9.85 209 10.81 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4-5, ม.4-6, ปวช.) 134 14.60 109 10.74 243 12.57 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา 42 4.58 33 3.25 75 3.88 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 187 20.37 205 20.20 392 20.28 
สูงกวาปริญญาตรี 25 2.72 27 2.66 52 2.69 

รวม 918 100.00 1,015 100.00 1,933 100.00 

                       (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 
ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง)  ประเพณีรดน้ําดําหัว ประเพณีสืบสะตา ประเพณีตานกวยสลาก 
ประเพณีลอยกระทง (เดือนยี่เปง) ประเพณีทําบุญปอยและการทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน             
วันเขาพรรษาและวันออกพรรษา ทอดกฐิน การประกอบศาสนกิจตาง ๆ เปนตน  
 

2.7 ขอมูลดานสาธารณสุข 
 1) โรงพยาบาลรัฐบาล  1  แหง ไดแก  โรงพยาบาลแมจัน เตียงคนไข  120  เตียง 
 2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  1  แหง 
 3) ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแมจัน 1     แหง     
 4) คลีนิค                 7 แหง 



 5) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
  วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดย    จัดเก็บเอง    จางเอกชน 
  ปริมาณขยะมูลฝอย  ประมาณ   6.6   ตัน / 1 วัน 
  รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน     1   คัน  ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา   
  รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย จํานวน     2   คัน 
  พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย   จํานวน 12   คน 
  มีท่ีดินสําหรับท้ิงขยะมูลฝอย  จํานวน  10   ไร   
  มีสถานท่ีฝงกลบมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล   จํานวน    1   แหง 

2.8  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  สถานีตํารวจภูธร  จํานวน  1  แหง  ไดแก สถานีตํารวจภูธรแมจัน 
 
2.9 ขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 (1) ทรัพยากรน้ํา 

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

 

 (2) สภาพส่ิงแวดลอม 
สภาพแวดลอมท่ัว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของ

ธรรมชาติตามระบบนิเวศยังไมเกิดข้ึนมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือท้ิงอันไดแก ขยะมูล
ฝอยท่ีเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไว
ลวงหนา 

 

 (3) การระบายน้ํา   
   จํานวนทางเทาและทางระบายน้ํา   12,718.80   เมตร 
   บริเวณท่ีมีน้ําทวมถึง   3   แหง   ระยะเฉลี่ยท่ีน้ําทวมขังนานท่ีสุดครึ่งวัน 
 
 
2.10  ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 (1) ถนน 
  ถนนในความรับผดิชอบของกรมทางหลวง  จํานวน    3   สาย 
  สภาพถนนลาดยาง      จํานวน     3 สาย   ระยะทาง 5 กม. 
  ทางหลวงทองถ่ิน      จํานวน   57   สาย 
  สภาพถนนคอนกรตี     จํานวน   52 สาย  ระยะทาง  8,716.20 กม. 
  ลาดยาง     จํานวน    5  สาย ระยะทาง  3,914  กม. 
 
 



  (2)  ประปา 
   การประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวน
ภูมิภาคอําเภอแมจัน ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันสวนใหญใชบริการน้ําประปาสวนภูมิภาค 
และมีครัวเรือนบางสวนท่ีใชน้ําบอบาดาล บอน้ําตื้น และประปาภูเขา  
 

  (3)  ไฟฟา   
    ครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน จํานวน  2,281 ครัวเรือน 
    ถนนในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีไฟฟาสาธารณะใชทุกสาย  

  (4) การส่ือสาร 
    มีท่ีทําการไปรษณียแมจัน จํานวน 1 แหง  

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

2.11 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 (1)  อุตสาหกรรม 
  การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สวนใหญจะเปนอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีโรงสีขาว จํานวน 5 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จํานวน           
2 แหง ประกอบดวย โรงงานพลาสติก และโรงงานไอศกรีม 

 (2) การพาณชิย 
  ธนาคาร    7 แหง  
  หางหุนสวนจํากัด         15 แหง  
  สถานีบริการน้ํามัน    5 แหง  
  ตลาดสด    4 แหง  
  สถาบันการเงิน        8 แหง 
  บริษัท     70 แหง  
  กิจการประกัน    5 แหง 
  รานคาตาง ๆ    360 แหง 
  ศูนยการคา/หางสรรพสินคา       1 แหง 
  ปมแกส    2 แหง 

 (3) สถานบริการ     
  โรงแรม/ท่ีพัก         13 แหง 
  รานอาหาร     61 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานรายไดเฉล่ียครัวเรือน 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล ป 2559 

 

 
 

พ้ืนท่ี 

 

จํานวน
ครัวเรือน 

 

จํานวน
คน 

แหลงรายไดครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ป) รายได
ครัวเรือน

เฉลี่ย 
(บาท/ป) 

รายได
บุคคล
เฉลี่ย 

(บาท/ป) 

  
 อาชีพหลัก 

 
อาชีพรอง 

 
รายได

อ่ืน 

ปลูก 
เลี้ยง  
หาเอง 

หมูท่ี 7 เหมืองฮอ  80 127 232,310 16,450 4,725 5,190 253,485 159,676 
หมูท่ี 2 แมจัน  158 369 305,071 34,137 23,685 1,269 368,082 157,607 
หมูท่ี 4 เดนปาสัก  249 432 195,007 9,899 2,691 1,752 208,866 120,388 
หมูท่ี 5 ปงตอง  121 255 230,664 18,512 860 7,358 251,788 119,476 
หมูท่ี 8 ศาลา  148 266 179,063 12,253 6,845  198,160 110,255 
หมูท่ี 3 แมจันตลาด  192 445 210,179    210,179 90,684 
หมูท่ี 1 รองผักหนาม  18 39 142,978 1,778   144,756 66,810 

ทุกพ้ืนท่ี 966 1,933 220,168 13,727 6,115 1,395 241,405 120,640 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 

 

จํานวนประชากรจําแนกตามประเภทอาชีพ ป 2559 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
เกษตรกรรม-ทํานา 41 4.47 32 3.15 73 3.78 
เกษตรกรรม-ทําไร - - - - - - 
เกษตรกรรม-ทําสวน 2 0.22 - - 2 0.10 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว - - - - - - 
รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 94 10.24 106 10.44 200 10.35 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 2 0.22 2 0.20 4 0.21 
พนักงานบริษัท 6 0.65 1 0.10 7 1.36 
รับจางท่ัวไป 440 47.93 433 42.66 873 45.16 
คาขาย 178 19.39 259 25.52 437 22.61 
ธุรกิจสวนตัว 34 3.70 21 2.07 55 2.85 
อาชีพอ่ืน (นอกเหนือท่ีกลาวแลว) 46 5.01 57 5.62 103 5.33 
กําลังศึกษา 55 5.99 63 6.21 118 6.10 
ไมมีอาชีพ 20 2.18 41 4.04 61 3.16 

รวม 918 100.00 1,015 100.00 1,933 100.00 
(ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย) 



   2.12 การทองเท่ียว 
   ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไป
แหลงทองเท่ียวตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาข้ีเหล็ก
ประเทศพมา 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) ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมูท่ี 13 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

3. ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

   3.1 ขอมูลดานการเมืองการบริหาร 
    (1)  สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น 
     เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2554  ไดมีการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน และ 
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
     การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 2,886 คน                  
มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนท้ังสิ้น 1,690 คน  คิดเปนรอยละ 58.56 มีบัตรเสีย 259 บัตร คิดเปนรอยละ 
15.33 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนน จํานวน  312  คน  คิดเปนรอยละ 18.46  
     การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน เขตท่ี 1 (หมูท่ี 1,2,4,5) มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
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) โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจัน 
   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 
กําหนดใหองคการเทศบาลประกอบดวย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตร ี 
   1) นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน นายกเทศมนตรีอาจแตงตั้งรอง
นายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามท่ี
นายกเทศมนตรีมอบหมายได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไดไมเกินสอง
คนและอาจแตงตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซ่ึงมิใชสมาชิกสภา
เทศบาลได โดยในกรณีเทศบาลตําบลใหแตงตั้งไดจํานวนรวมกันไมเกินสองคน   
 
 



นายกเทศมนตรีมีอํานาจหนาท่ี  
(1) กําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย  
(2)  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเทศบาล 
(3)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  
(4) วางระเบียบเพ่ือใหงานของเทศบาลเปนไปดวยความเรียบรอย  
(5) รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ  
(6) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาลและกฎหมายอ่ืน 
 

แผนภูมิโครงสรางคณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน  ประกอบดวย 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง 

1 นางสาวปยนุช    ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

2 นายเสกสรรค  จันทรถิระติกุล รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

3 นางอนงค    วงศใหญ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

4 นายชาญชยั    ตั้งกองเกียรต ิ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 
 
 2) สภาเทศบาล สภาเทศบาลประกอบดวย สมาชิกสภาเทศบาลซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน ซ่ึงสภาเทศบาลตําบลประกอบดวย สมาชิกจํานวนสิบสองคน สมาชิกสภาเทศบาลยอมเปน
ผูแทนของปวงชนในเขตเทศบาลนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา
คนหนึ่ง ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ประธานสภา
เทศบาลมีหนาท่ีดําเนินกิจการของสภาเทศบาลใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลมีหนาท่ีกระทํากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเม่ือ
ประธานสภาเทศบาลไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรตีําบลแมจัน 

รองนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน 



แผนภูมิโครงสรางสภาเทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 

 
 
 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 



 3.2 อัตรากําลัง    
 

ท่ี ตําแหนง จํานวน (คน) สังกัด จํานวน (คน) 
1 พนักงานเทศบาล 23 สํานักปลัดเทศบาล 25 
2 ลูกจางประจํา  4 กองคลัง 8 
3 พนักงานครูเทศบาล   5 กองชาง 10 
4 พนักงานจางตามภารกิจ   8 กองการศึกษา 10 
5 พนักงานจางท่ัวไป   27 กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 14 

รวมท้ังส้ิน 67 รวมท้ังส้ิน 67 

            (ท่ีมา : งานการเจาหนาท่ี เทศบาลตําบลแมจัน  ขอมูล  ณ  เดือน  30 เมษายน  2559) 
 
 3.3 สวนการบริหารงานเทศบาล 
 มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงานท่ัวไปของเทศบาลโดยแบงสวนราชการ
ออกเปน 
 สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล ประกอบดวย  
 1) ฝายบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานธุรการ  
  - งานการเจาหนาท่ี  
  - งานวิเคราะหนโยบายและแผน  
  - งานนิติการและงานเทศพาณิชย  
  - งานประชาสัมพันธ และงานอ่ืนท่ีมิไดกําหนดไวเปนอํานาจหนาท่ีของฝายหนึ่งฝายใด
โดยเฉพาะ และครอบคลุมถึงงานเก่ียวกับสภาเทศบาล การเลือกตั้ง 
 2) ฝายอํานวยการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
  - งานพัฒนาชุมชน 
  - งานสังคมสงเคราะห 
  3) ฝายปกครอง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานทะเบียนราษฎร 
   - งานธุรการ     
  4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
   - งานรักษาความสงบ  
   - งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 
 กองคลัง ประกอบดวย  

1) ฝายบริหารงานคลัง  มีหนาท่ีเก่ียวกับ 
- งานธุรการ  
- งานพัสดุและทรัพยสิน   
- งานการเงินและบัญชี 
 



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

  - งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

 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 
     - งานสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม 
      -  งานกีฬาและนันทนาการ 
      -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 
 หนวยงานตรวจสอบภายใน   
 มีหนาท่ีเก่ียวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน          
งานตรวจสอบเอกสารการรับเงิน    



แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลงั 3 ป  เทศบาลตําบลแมจัน 
 
 
 
 

                                                   
 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบัตน) 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถ่ิน ระดบักลาง) 

สํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดบักลาง) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบักลาง) 

 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดบัตน) 

1) ฝายบริหารงานท่ัวไป 
   (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
  - งานธุรการ 
 - งานการเจาหนาท่ี 
 - งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 - งานนิติการและงานเทศพาณิชย 
 - งานประชาสัมพันธ 
2) ฝายอํานวยการ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานพัฒนาชุมชน 

- งานสังคมสงเคราะห 
3) ฝายปกครอง  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
 - งานทะเบียนราษฎร 
 - งานธุรการ 
4) ฝายปองกันและรักษาความสงบ  
    (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

- งานรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

1) ฝายแบบแผนและกอสราง    
   (นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
    - งานธุรการ 
    - งานวิศวกรรม 
    - งานสถาปตยกรรม 
    - งานผังเมือง 
    - งานสาธารณูปโภค 
    - งานจัดสถานท่ีและ 
      การไฟฟาสาธารณะ 

 

 

1) ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
   (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดบัตน)  
    - งานธุรการ 
    - งานวางแผนงานสาธารณสุข    
    - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
    - งานสงเสริมสุขภาพ 
    - งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 
    - งานรักษาความสะอาด 
    - งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล                                                 

 

1) ฝายบริหารการศึกษา 
   (นักบริหารการศึกษา ระดับตน) 
   - งานธุรการ 
    -  งานบริหารการศึกษา 
   - งานสงเสริมประเพณ ี
     และศิลปวัฒนธรรม 
    -  งานกีฬาและนันทนาการ 
    -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
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1) ฝายบริหารงานคลัง  
    (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  

- งานธุรการ 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานการเงินและบัญชี 

2) ฝายพัฒนารายได 
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานผลประโยชน 
- งานพัฒนารายได 

3) ฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
   (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยสิน 
- งานบริการขอมูลแผนท่ีภาษีและ  
  ทะเบียนทรัพยสิน 

 

 



 

  3.4 การคลังทองถิ่น 
สถิติการคลังยอนหลัง 

 
  รายรับ ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ภาษีอากร 3,026,675.24 3,075,592.54 3,255,011.18 
คาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต 627,982.00 635,436.80 657,500.50 
รายไดจากทรัพยสิน 664,230.77 692,323.24 739,823.60 
รายไดเบ็ดเตล็ด 1,348,754.00 1,195,395.00 1,503,810 
รายไดจากทุน - - - 
รัฐบาลจัดสรรให 19,926,119.87 18,840,286.56 20,213,381.81 
อุดหนุนท่ัวไป 14,907,366.00 16,384,287.00 16,380,080 
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค 7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายรับ 48,229,317.88 46,767,421.14 51,961,242.09 

    
 
 

รายจาย ป 2556 ป 2557 ป 2558 
งบกลาง 9,015,138.66 6,829,648.15 7,481,150.90 
เงินเดือนและคาจางประจํา 5,483,472.13 6,563,840.08 10,022,796.05 
คาจางชั่วคราว 4,197,692.88 4,147,563.71 4,251,682.14 
คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ 9,660,665.50 9,036,121.21 8,347,757.20 
คาสาธารณูปโภค 573,958.62 655,141.79 598,023.91 
เงินอุดหนุน 2,884,222.00 4,438,964.00 4,690,000 
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง 2,861,141.00 1,881,902.55 5,467,600 
รายจายอ่ืน  9,500.00 2,084,949.60 11,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค 7,728,190.00 5,944,100.00 9,211,635 

รวมรายจาย 42,413,980.79 41,582,231.09 50,081,645.20 

 
 

แผนภูมิแสดงรายรับและรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556–2558 
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3.5 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 ครั้ง 
 9) ในรอบปท่ีผานมามีการฝกซอม   จํานวน  3   ครั้ง 
 
 
3.6 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) รถจกัรยานยนต   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 

 
 
 
 
 



 

 
3.7 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  

     การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป 2559 (เขตเมือง) 

             จากการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน ประจําป  2559 (เขตเมือง)  ซ่ึงไดสรุปจํานวนครัวเรือนท่ีได
บันทึกไวในฐานขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 โดยแยกเปนรายหมูบาน/
ชุมชนดังนี้ 

 
สรุปจํานวนครัวเรือนท่ีไดบันทึกไวในฐานขอมูล 
ขอมูลพ้ืนฐาน ระดับหมูบาน  ประจําป 2559 

เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง)  อําเภอแมจัน  จังหวัดเชียงราย 
 

หมูบาน/ชุมชน จํานวนครัวเรือน 

หมูท่ี 1  บานรองผักหนาม 18 
หมูท่ี 2  บานแมจัน 158 
หมูท่ี 3  บานแมจันตลาด 192 
หมูท่ี 4  บานเดนปาสัก 249 
หมูท่ี 5  บานปงตอง-ตนฮาง 121 
หมูท่ี 7  บานเหมืองฮอ 80 
หมูท่ี 8  บานศาลา 148 

รวมท้ังส้ิน   966 
 

   
สรุปผลการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  ป 2559  ระดับตําบล 

เทศบาลตําบลแมจัน (เขตเมือง) อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

 
หมวดท่ี 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) 
มี 7 ตัวช้ีวัด 
1. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมนอยกวา 2,500 กรัม 
2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค
ครบตามตารางสรางเสริมภูมิคุมกันโรค 
 
 

 
 
 
- คน 
31 คน 
 

 
 
 
-  คน 
-  คน 
 

 
 
 
- 
- 
 



 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

 
3. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 
เดือนแรกติดตอกัน 
4 .  ทุกคนในครั ว เ รื อน กินอาหาร ถูกสุขลั กษณะ 
ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 
5. คนในครัวเรือนมีการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการ
เจ็บปวยเบื้องตนอยางเหมาะสม 
6. คนอายุ  35 ปข้ึนไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงฯ 
7. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห
ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 
 
หมวดท่ี 2 มีบานอาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและ
สภาพแวดลอมเหมาะสม)  
มี 8 ตัวช้ีวัด 
8. ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย และบานมี
สภาพคงทนถาวร 
9. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดป 
10. ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดป 
11. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบเรียบรอย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
12. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 
13. ครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
15. ครอบครัวมีความอบอุน 
 
หมวดท่ี 3 ฝกใฝการศึกษา (คนไทยมีการศึกษาท่ี
เหมาะสม) มี 5 ตัวช้ีวัด 
16. เด็กอายุ 3 - 5 ปเต็ม ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียม
ความพรอมกอนวัยเรียน 
17. เด็กอายุ 6 - 14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอชั้น ม. 4 หรือเทียบเทา 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมไดเรียนตอและยัง
ไมมีงานทํา ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ 

 
- คน 
 
966 คร. 
 
966 คร. 
 
1,590 คน 
 
1,924 คน 
 
 
 
 
 
966 คร. 
 
966 คร. 
 
966 คร.  
966 คร. 
 
966 คร. 
966 คร. 
966 คร. 
966 คร. 
 
 
 
6 คน 
 
34 คน 
- คน 
- คน 
 

 
-  คน 
 
-  คร. 
 
-  คร. 
 
1,215 คน 
 
-  คน 
 
 
 
 
 
-  คร. 
 
-  คร. 
 
-  คร. 
-  คร. 
 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 
-  คร. 
 

 
 
- คน 
 
- คน 
- คน 
- คน 

 

 
- 
 
- 
 
- 
 
76.42 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 



 

 
 

 
ตัวช้ีวัดขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) 

 

จํานวนท่ี 
สํารวจ 
ท้ังหมด 

ไมผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

 
20. คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิด
เลขอยางงายได 
 
หมวดท่ี 4 รายไดกาวหนา (คนไทยมีงานทําและมี
รายได) มี 4 ตัวช้ีวัด 
21. คนอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได 
22. คนอายุมากกวา 60 ปเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมี
รายได 
23. คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 
30,000 บาทตอป 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 
 
หมวดท่ี 5 ปลูกฝงคานิยมไทย (คนไทยประพฤติดี
และมีคุณธรรม) มี 6 ตัวช้ีวัด 
25. คนในครัวเรือนไมดื่มสุรา 
26. คนในครวัเรือนไมสูบบุหรี่ 
27. คนอายุ 6 ปข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยาง
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
28. คนสูงอายุไดรับการดูแลจากคนในครัวเรือน 
หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
29. คนพิการ ไดรับการดูแลจากคนในครัว เรือน 
หมูบาน/ชุมชน หรือภาครัฐ 
30. คนในครัวเรือนมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของชุมชน  
 

 
1,259 คน 
 
 
 
 
1,244 คน 
612 คน 
 
966 คร. 
 
966 คร. 
 
 
 
1,933 คน 
1,933 คน 
1,924 คน 
 
621 คน 
 
3 คน 
 
966 คร. 
 

 
3 คน 
 
 
 
 
32 คน 
41 คน 
 
-  คร. 
 
-  คร. 
 
 
 
57 คน 
  23 คน 
- คน 
 
- คน 
 
- คน 
 
- คร. 
 

 
- 
 
 
 
 
2.57 
6.70 
 
- 
 
- 
 
 
 
2.95 
1.19 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.8  การประชุมประชาคม 

 
 

การประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563)  
และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)  

ของเทศบาลตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 
ระหวางวันท่ี  20 มกราคม - 7 กุมภาพันธ  2559 

ณ  ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน  จํานวน 6 ชุมชน  
 

 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

20 ม.ค. 2559
เวลา 10.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

 

ชุมชนเดนปาสัก 
หมูท่ี 4 

1. โครงการขยายเขตไฟฟาในชุมชน, ทางเขาชุมชน, สี่แยกหลัง 
   โรงเรียนบานแมจัน, หนาวัดศรีบุญเรือง 
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน ซอย 2 
3. โครงการปรับผิวจราจรถนนในชุมชน 
4. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ําแบบเปดเปนแบบปด 
5. โครงการขยายเขตเสียงตามสาย 
6. โครงการกอสรางบอพัก และทอระบายน้ํา พรอมขยาย 
   ผิวจราจร คสล. ถนนแมจัน-หนองแวน 
7. โครงการปองกันและกําจัดโรคไขเลือดออก 
8. โครงการเปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค (หลังเล็ก) 
9. โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงคท้ัง 2 อาคาร 
10. โครงการปรับปรงุศาลา SML โดยการปูกระเบื้องพ้ืนศาลา  
     และกอสรางบันได 
11. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV)  สี่แยกหลังโรงเรียน 
     บานแมจัน (เชียงแสนประชานุสาสน) 
12. โครงการกอสรางอาคารท่ีอานหนังสือพิมพของชุมชน 
13. โครงการกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่ง หมูท่ี 4 
14. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม     
     ชุมชน 
15. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ  
     ภูมิปญญาทองถ่ิน 
16. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเขตชุมชน 
17. โครงการคัดแยกขยะในชุมชน 
18. โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมตาง ๆ 
 



 

 
 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

29 ม.ค. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค 

(อบต.เกา) 

ชุมชนปงตอง  
หมูท่ี 5 

 

1. โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค ซอย 1  
   และซอย 3 (สุดซอย)  
2. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา ซอย 3  
   (สุดซอย) 
3. โครงการกอสรางรางระบายน้ําปงตอง ซอย 5 และ ซอย 7 
4. โครงการกอสรางและปรบัปรุงอาคารอเนกประสงค 
5. โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพ่ิมเติม ซอย 7 และซอย 3 
6. โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
8. โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชนปงตอง 
9. โครงการสงเสริมอาชีพ 
10. โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดใหโทษ 
11. โครงการอบรมภาษาตางประเทศ 
 

 31 ม.ค. 2559 
เวลา 09.00 น. 

ณ อาคาร
อเนกประสงค  

ชุมชนแมจัน 
หมูท่ี 2 

 

1. โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา พรอมซอมแซมทอระบายน้ํา 
2. โครงการซอมแซมถนนไชยบุรีและถนนหิรัญนคร 
3. โครงการขยายเขตเสียงตามสายในชุมชน 
4. โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออกและโรคติดตอ 
5. โครงการสงเสริมอาชีพ 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพ (เครื่องออกกําลังกาย) 
7. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
   สงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
8. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
   วันสําคัญของชาติและงานรัฐพิธี 
9. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
10. โครงการคัดกรองสุขภาพในชุมชน 
11. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอจากสัตว 
12. โครงการปองกันภัยพิบัติ 
13. โครงการปรับปรงุผิวจราจร ซอย 5 (บานปาสมศรี), บานพ่ี 
     หนาหลังโรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน และถนนหิรัญนคร 
14. โครงการจัดทําประวัติขอมูลแผนท่ีชุมชน หมูท่ี 2 
 
 



 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

5 ก.พ. 2559เวลา 
09.00 น. 

ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 

 

ชุมชนแมจัน
ตลาด 
หมูท่ี 3 

1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายและเพ่ิมจุดเสียงตามสาย 
2. โครงการสงเสริมอาชีพ (ทําขนม, ทําอาหาร และการปลูกผัก) 
3. โครงการขุดลอกทอระบายน้ําในเขตชุมชน 
4. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 
5. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายใหกับชุมชน 
6. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรอืน 
7. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ิมเติมในชุมชน 
8. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน 
   ประเพณีตาง ๆ 
9. โครงการจัดอบรมใหความรูเรื่องสาธารณภัย 
10. โครงการเพ่ิมจุด WIFI 
 

5 ก.พ. 2559 
เวลา 13.00 น. 
ณ ท่ีทําการ
ผูใหญบาน 

หมูท่ี 7 
 

ชุมชนเหมืองฮอ 
หมูท่ี 7 

1. โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย  
2. โครงการปรับปรุง และตอเติมอาคารอเนกประสงค หมูท่ี 7 
3. โครงการขุดลอกลําเหมืองฮอ (สุดสาย) 
4. โครงการรณรงคปองกันโรคติดตอ 
5. โครงการลางทอระบายน้ําบรเิวณโรงแรมริมจันและบริเวณ 
   หองแถว หมูท่ี 7 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพคนในชุมชน 
7. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 
8. โครงการขยายเขต WIFI 
9. โครงการรณรงคคัดแยกขยะในครัวเรือน 
10. โครงการสงเสริมอาชีพ (แกะสลักผลไม) 
11. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการแขงขันกีฬา อสม.  
12. โครงการจัดอบรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 

7 ก.พ. 2559เวลา 
09.00 น. 
ณ อาคาร

อเนกประสงควัด
ศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 

1. โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตก่ึงตาขายเหล็กรอบอาคาร 
   อเนกประสงค พรอมเทพ้ืนคอนกรีต 
2. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยนายอินแสง  ศรีคํา 
3. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณหนาวัด  
   และซอย 5 
4. โครงการติดตั้งกระจกโคงซอยนายสมศักดิ์  ใจอยู  
   และซอยนายอินแสง  ศรีคํา 
5. โครงการขอรบัการสนับสนุนเครื่องออกกําลังกายประจําชุมชน 
6. โครงการสงเสริมอาชีพ  
   (ผลิตภัณฑจากขยะรีไซเคิล และการปลูกผัก) 



 

 

วันท่ี/เวลา/ 
สถานท่ี ชุมชน/หมูท่ี 

โครงการ/กิจกรรม   
(จัดลําดับความสําคัญตามความตองการของชุมชน) 

7 ก.พ. 2559เวลา 
09.00 น. 
ณ อาคาร

อเนกประสงควัด
ศรีมงคล 

ชุมชนศาลา 
หมูท่ี 8 

7. โครงการขยายเขตเครื่องขยายเสียงในชุมชน บริเวณหนาราน 
   กวยเตี๋ยวลําปาง, บริเวณดงหอ และแยกท่ีทําการผูใหญบาน  
   หมูท่ี 8 
8. โครงการขยายเขตสัญญาณ WIFI 
9. โครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมสงเสริม 
   ประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ 
10. โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการรณรงค 
    ปองกันโรคติดตอ และจัดอบรมรณรงคปองกันโรคติดตอ 
11. โครงการกอสรางถนน คสล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
     (ซอยดาบธรรม) 
12. โครงการขอรับการสนับสนุนปายไวนิลหามท้ิงขยะ  
     จาํนวน 2 ปาย  
13. โครงการขอรับการสนับสนุนอุปกรณกีฬาประจําชุมชน 
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