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บทที่ 1
บทนํา

1

บทที่ 1
บทนํา

การจัดทําแผนยุทธศาสตรมีเปาหมายเพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล โดยนํานโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลแมจันที่แถลงตอสภาเทศบาลตําบลแมจันมาใช
ในการดําเนินการทําแผนประกอบดวย
1. ดานการพัฒนาเมือง ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลแมจันใหนามอง นาอยู
สวยงาม เสริมสรางบรรยากาศแหงความนาอยู นาอาศัย มีเสนหแกผูอยูอาศัยและนักทองเที่ยวเพื่อเปน
สถานที่แวะพักผอนของนักทองเที่ยวและประชาชนในชุมชน ดําเนินโครงการระบบปองกันน้ําทวม โดย
กอสรางพนังกั้นน้ําตอจากเดิม เพื่อปรับปรุงตลิ่งริมฝงแมน้ําจัน ขุดลอกทอระบายน้ําและลําน้ําจันเพื่อรองรับ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นในหวงฤดูฝน
2. ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ทํ าการปรั บ ปรุงสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานให ครอบคลุ มและมี
มาตรฐาน เพื่อใหบริการไดอยางทั่วถึงเพียงพอกับความตองการ โดยคํานึงถึงความสะดวก สะอาด ปลอดภัย
และสวยงาม
3. ดานสังคมและการส งเสริมคุณ ภาพชี วิตของประชาชน จัด สวัสดิการสงเคราะหแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เสริมสรางแนวคิดและปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคม
คุณธรรมที่เอื้ออาทร มีเมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ สงเสริมใหดําเนินการ
โครงการคลัง ปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ พรอมทั้งสนับสนุนผูสูงวัยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
และสังคมภูมิปญญา สนับสนุนและสงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด พรอมทั้งจัดหา
มาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน
4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันให
จัด การเรียนการสอนเป นโรงเรียน 3 ภาษา สงเสริมการเรียนรูใหลูกหลานคนแมจัน ทั้ งในระบบและนอก
ระบบให มี คุ ณ ภาพ โดยส งเสริ ม การเรี ย นรู คู คุ ณ ธรรม สร า งภู มิ คุ ม กั น ให กั บ เด็ ก และเยาวชนต อ การ
เปลี่ ยนแปลงของโลกในยุ คโลกาภิ วัตน เพิ่มองคความรูและสงเสริมผูส นใจให มีชองทางในการเรียนรูด าน
ภาษาตางประเทศ กีฬา วิชาชีพ งานฝมือ คอมพิวเตอรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจ อยากรู อยาก
ทํา จัดใหมีการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน สงเสริมใหมีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง จิตใจดีงามเพื่อ
สรางภู มิคุมกันและกอให เกิดกิจกรรมที่มีป ระโยชน สรางสรรค หางไกลสิ่ งเสพติ ดนานาชนิ ดที่ อยูรอบตั ว
สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ จัด
กิจกรรมงานบุ ญตามจารีตประเพณี ทองถิ่นเพื่ออนุ รักษ และรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ลานนาให
สื บ เนื่ อ งต อไป จั ด ตั้ งฟ น ฟู อ งค ความรูในท อ งถิ่ น ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ เข าสู สั งคมภู มิป ญ ญา รวบรวม
ภาพถายแมจันในอดีต ตลอดจนประวัติศาสตรของเมืองแมจัน เพื่อใหลูกหลานและผูที่สนใจไดเห็น ไดรับรู
และไดศึกษาตอไป
6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพ
และจําหนายผลผลิตชุมชน สงเสริมใหมีการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูภาคเกษตรกรรม บริการและเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ และเปนการสรางโอกาสสําหรับคนในชุมชนใหใชความคิด
เชิงสรางสรรค ใชองคความรู การศึกษา การสรางสรรคงานใหม ๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การ
สั่งสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม โดยยึดปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสราง
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ภูมิคุมกันแกคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการ
ของประชาชนเปนประจําสม่ําเสมอ สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของตนซึ่ง “คน” เปน
ศูนยกลางและภาคีการพัฒ นามีสวนรวมทุกขั้นตอน สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยการใชแนวปฏิบัติ
รวมกันในสังคม “สัญญาประชาคม” เพื่อใหทุกคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมี
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน
7. ดานสาธารณสุข ประสานเอกชนและหนวยงานของรัฐฯ ขอรับการสนับสนุนที่ดินเพื่อ
ปรับ ปรุงตลาดสดให ไดมาตรฐานและถูกสุขอนามั ย สงเสริมการปองกัน และควบคุ มโรคติ ดตอ ส งเสริมให
ประชาชนออกกําลังกาย ดวยสโลแกน “สุขภาพดีไมมีขาย แตสรางไดดวยตนเอง” สนับสนุนการออกกําลัง
กายเชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาล
ชุมชน สืบ คน หาผู ป วยและผู ที่เสี่ย งตอการเปน โรคที่ไมติดตอตาง ๆ และหาแนวทางปองกัน ตอโรคนั้น ๆ
รณรงคและสงเสริมโครงการคัดแยกขยะ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได
ใหกับครอบครัว จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
8. ด า นการเมื อ งและการบริ ห าร จั ด อบรมส งเสริ ม ความรู ความเข าใจของประชาชน
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานทั้งดานความรู
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และการเพิ่มประสิทธิภาพของงานแตละดาน โดยสนองตอบตอความตองการ
และแก ไขป ญ หาให กับ ประชาชนในพื้ น ที่ ปรับ ปรุ งและพั ฒ นาเครื่องมือ เครื่องใช ของหน วยงานให พ รอม
สําหรับการใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น เป นแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น การวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
และปญหา/ความตองการของประชาชนทองถิ่นดวย

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ
2. เพื่ อให การบริห ารงานของท องถิ่น มีจุดมุงหมายในการพั ฒ นา และมีทิศทางที่ชัดเจนมุ งตรงไป ยั ง
จุดมุงหมายที่กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
3. เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล
4. เพื่ อ ลดความขั ด แย ง และความซ้ํ า ซ อ นในงานแต ล ะฝ า ยขององค ก ร เนื่ อ งจากการวางแผน
ยุทธศาสตร ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหกิจกรรมตาง ๆที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกัน
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ได
กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ย วข องตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบั ติที่เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่ เพื่ อนํามา
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนา จากหนวยงาน
ตางๆและขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นเสนอพิจารณารางแผนยุทธศาสตร และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายในการบริหารงานของทองถิ่น มีทิศทางที่ชัดเจนมุงตรงไปยังจุดมุงหมายที่
กําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิดผลดี
2. การวางแผนยุทธศาสตร แสดงถึงโอกาส อุปสรรค (ภัยคุกคาม) จุดแข็ง จุดออน ทําใหทราบถึง
ศักยภาพขององคกร ในการบริหารงานใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
3. เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่นในอนาคต
5. เปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต ทําใหผูบริหารตื่นตัว มีความรวม
แรงรว มใจในการทํ างานของผู บ ริ ห ารในการติ ดตามสถานการณ ต างๆ ตลอดเวลาเพื่ อวางแผน ปรับ ปรุ ง
องคการใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณนั้นๆ
6. เป น การพั ฒ นาการแข งขั น การที่ ส ามารถขยายขอบขายการทํ างาน เปลี่ ย นแปลงวิธี การทํ างาน
ปรับปรุงสิ่งตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
7.ลดความขั ด แย ง และความซ้ํ า ซ อ นในงานแต ล ะฝ า ยขององค ก ร เนื่ อ งจากการวางแผน
ยุทธศาสตร ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมายเดียวกันเพราะ
การรับรูและมีทิศทางการพัฒนารวมกัน
8. ทํ าให เกิ ดความชั ดเจนในการดําเนิ น งาน เนื่องจากการวางแผนเป น การกระทํ าโดยอาศัย ทฤษฎี
หลั ก การและงานวิ จั ย ต า ง ๆ มาเป น ตั ว กํ าหนดจุด มุ งหมายและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชัด เจนในอนาคตอย าง
เหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตําบลแมจัน
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บทที่ 2

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 ขอมูลทั่วไปของทองถิ่น
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดตอ

เทศบาลตําบลแมจัน ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 หางจาก
ตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึง ละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด
20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 หางจากกรุงเทพมหานครฯ ประมาณ 815 กิโลเมตร
เทศบาลตําบลแมจันในปจจุบัน (ขอมูล ณ เดือน มกราคม 2554) มีพื้นที่ประมาณ 2 ตาราง
กิโลเมตร มีประชากร ทั้ งหมด 3,557 คน แยกเปนชาย 1,697 คน หญิง 1,860 คน มีจํานวนหลังคาเรือน
2,190 หลังคาเรือน ประกอบดวย พื้นที่ของหมูบานตาง ๆ ทั้งหมด 7 หมูบาน 6 ชุมชน ไดแก
1. ชุมชนแมจัน
ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 1 (บางสวน), หมูที่ 2
2. ชุมชนแมจันตลาด ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 3
3. ชุมชนเดนปาสัก
ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 4 (บางสวน)
4. ชุมชนปงตอง
ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 5 (บางสวน)
5. ชุมชนเหมืองฮอ
ประกอบดวยพื้นที่ หมูที่ 7
6. ชุมชนศาลา
ประกอบโดยพื้นที่ หมูที่ 8 (บางสวน)
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ

ติดตอกับบานศาลาหมูที่ 8 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน และบานแมคี หมูที่ 9 (อบต.ปาซาง)
ตําบลปาซาง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ทิศใต
ติดตอกับบานปงตอง หมูที่ 5 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดตอกับบานหวยเวียงหวาย หมูที่ 6 (อบต.แมจัน) ตําบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
ทิศตะวันตก ติดตอกับบานปาบง หมูที่ 2 (อบต.ปาตึง) ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมจัน มีลักษณะเปนที่ราบลุม ทางทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือมีแมน้ําจันไหลผาน
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตําบลแมจัน เปนแบบมรสุมเมืองรอน แบงออกเปน 3 ฤดู คือ
-ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ
27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
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-ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหวางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤศจิกายน–เดือนกุมภาพันธ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
ชุมชนมีลักษณะที่เปนแบบพาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ลักษณะชุมชนที่เปนแบบพาณิชยกรรม
โดยศู น ย กลางของชุ มชนจะอยู บ ริ เวณสองฝ งของถนนหิ รั ญ นคร ลั ก ษณะศู น ย ก ลางของชุ ม ชนที่ เป น ย า น
พาณิชยกรรม อยูในเขตเมืองที่ใหบริการสินคาประเภทเครื่องอุปโภคที่ใชในชีวิตประจําวันและการใหบริการ
ดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนกับชุมชน

ดานโครงสรางพื้นฐานและระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

-ทางบกในเขตเทศบาล ถนนในเขตเทศบาลเป น ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และถนนแอสฟ ล ท ติ ก
มีความยาวของถนนทั้งสิ้นประมาณ 11,973 เมตร การสัญจรไปมาสวนใหญใชรถจักรยาน รถจักรยานยนต
รถยนต และรถโดยสารประจําทาง
-ทางอากาศ มีทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย อยูหางจากเทศบาลตําบลแมจัน 25 กิโลเมตร
การไฟฟา
-ป จ จุ บั น ครั ว เรื อนในเขตเทศบาลตํ าบลแม จั น ใช บ ริ ก ารของการไฟฟ าส ว นภู มิ ภ าค มี ไฟฟ าใช ทุ ก
ครัวเรือน และมีการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 2 ขางถนน ตรอก ซอย เกือบทุกสาย จํานวน 340 ดวงโคม
การประปา
ในปจจุบันระบบประปาภายในเขตเทศบาลตําบลแมจันอยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาค
อําเภอแม จั น ในเขตเทศบาลตํ าบลแม จั นมีจํ านวนครัวเรือนที่ ใชน้ําประปาสวนภูมิภาคคิ ดเป นรอยละ 71.75
จํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําระบบบอบาดาลและบอน้ําตื้นคิดเปนรอยละ 18.25 และจํานวนครัวเรือนที่ใชน้ําประปา
ภูเขาคิดเปนรอยละ 10
การสื่อสารและโทรคมนาคม
การไปรษณีย โทรเลข
ในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีจํานวน 1 แหง คือ
-ที่ทําการไปรษณียแมจัน
โทรศัพท
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจันใชบริการจากบริษัททีโอทีจํากัด สาขาแมจัน และบริษัท TT&T
มีตูโทรศัพทสาธารณะใหบริการจํานวน 23 เลขหมาย
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ขอมูลดานเศรษฐกิจ
การอุตสาหกรรม

การประกอบการอุ ต สาหกรรมในท องถิ่ น ส ว นใหญ จ ะเป น อุ ต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
โรงสีขาว จํานวน 6 โรง
การพาณิชย
ธนาคาร
สถานีบริการน้ํามัน
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา
ตลาดสด
รานคาตาง ๆ
สถาบันการเงิน
กิจการประกัน

6
6
1
5
200
3
7

แหง
แหง
แหง
แหง
ราน
แหง
แหง

1
12

แหง
ราน

สถานบริการ
โรงแรม
รานอาหาร/สถานเริงรมย
การทองเที่ยว
ในเขตเทศบาลตําบลแมจันไมมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ แตจะเปนทางผานไปแหลงทองเที่ยว
ตาง ๆ เชน พระธาตุดอยตุง พระตําหนักดอยตุง อําเภอแมสาย เมืองทาขี้เหล็กประเทศพมา สามเหลี่ยมทองคํา
อํ าเภอเชี ย งแสน สํ า หรั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วบริ เ วณใกล เคี ย ง ได แ ก โป ง น้ํ า ร อ นตั้ ง อยู ที่ บ า นโป ง น้ํ า ร อ น
หมูที่11, น้ําตกตาดทอง หมูที่ 7, น้ําตกหวยมะหินฝน หมูที่ 14, น้ําตกหวยกางปลา หมูที่ 15, น้ําตกปางสา
หมูที่ 17 และลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุมน้ําโขง หมูที่ 13 ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
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ดานสังคม

จํานวนประชากร
มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 3,557 คน จําแนกเปนชาย 1,697 คน หญิง 1,860 คน มีจํานวน
ครัวเรือน 2,190 ครัวเรือน ประชากรสามารถแยกตามเพศ ไดดังนี้
กลุมอายุ

ชาย

หญิง

รวม

% ชาย

% หญิง

00-04

51

47

98

1.43

1.32

05-09

105

85

190

2.95

2.39

10-14

68

68

136

1.91

1.91

15-19

106

100

206

2.98

2.81

20-24

113

96

209

3.18

2.70

25-29

114

120

234

3.20

3.37

30-34

131

117

248

3.68

3.29

35-39

108

122

230

3.04

3.43

40-44

133

151

284

3.74

4.25

45-49

149

167

316

4.19

4.69

50-54

140

205

345

3.94

5.76

55-59

156

173

329

4.39

4.86

60-64

96

101

197

2.70

2.84

65-69

67

89

156

1.88

2.50

70-74

63

74

137

1.77

2.08

75-79

53

71

124

1.49

2.00

80+
รวม

44
1,697

74
1,860

118
3,557

1.24
47.71

2.08
52.29

ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลแมจัน (ขอมูล ณ เดือน มกราคม 2554)
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ปรามิดประชากร
75-79

กลุมอายุ

60-64
45-49

% หญิง

30-34

% ชาย

15-19
00-04
6

4

2

0

2

4

6
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รอยละ
จากแผนภู มิ จะเห็ น ได ว าอั ต ราการเกิ ดของประชากรค อนขางนอ ย สงผลทําใหวัย แรงงานลดลง
เนื่องจากอัตราการเกิดมีนอยเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมด และมีแนวโนมวาในอนาคตจะมีประชากร
ผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอัตราการมีชีวิตของประชากรจะมีแนวโนมเพิ่มตามไปดวย

การศึกษา
-โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
1 แหง ไดแก โรงเรียนศึกษาสงเคราะหแมจัน
-โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แหง ไดแก โรงเรียนบานแมจัน
เปดสอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมตน
-โรงเรียนระดับอนุบาล, ศูนยเด็กพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 1 แหง เอกชน 3 แหง
(ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 )
เทศบาลมี ศูน ย พัฒ นาเด็ กเล็กเทศบาลตําบลแม จั น มี การบริห ารงานโดยคณะกรรมการการศึ กษา
เทศบาลตํ าบลแม จั น จั ด ตั้ งขึ้ น เมื่ อป 2544 ป จ จุ บั น มี ห องเรี ย น 6 ห อ ง ห อ งสื่ อการเรี ย นรู 1 ห อ ง, ห อ ง
คอมพิ วเตอร 1 หอง (มีคอมพิ วเตอรจํานวน 21 เครื่อง) และหองอาหาร 1 หอง นักเรียนทั้งหมด 126 คน
หัวหนาสถานศึกษา 1 คน, ครูหัวหนาศูนย 1 คน, ครูผูดูแลเด็กเล็ก 6 คน, ครูผูชวย 3 คน, แมบาน 1 คน,
ยาม 1 คน และผูประกอบอาหาร 1 คน โดยอยูในความควบคุมดูแลของผูอํานวยการกองการศึกษา
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การสาธารณสุข
โรงพยาบาลรัฐบาล 1 แหง เตียงคนไข 120 เตียง
ขอมูลของโรงพยาบาลแมจัน
- โรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง
จํานวน
- สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
จํานวน
- แพทย
จํานวน
- ทันตแพทย
จํานวน
- เภสัชกร
จํานวน
- พยาบาล
จํานวน
- เจาหนาที่สาธารณสุข
จํานวน

คลินิกเอกชน 6 แหง
1
1
8
6
6
71
212

แหง
แหง
คน
คน
คน
คน
คน

การศาสนา
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 80 ศาสนาอื่นประมาณรอยละ 20
มีสถาบันหรือองคกรทางศาสนา ดังนี้
- วัด, ที่พักสงฆ
จํานวน
4 แหง
- ศาลเจา
จํานวน
1 แหง
- โบสถคริสต
จํานวน
1 แหง
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
แบบแผนชี วิต ความเป น อยู ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี และศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยทั่ ว ไปจะเป น แบบ
ลานนา เชน การแตงกาย ภาษาพูด อุปนิสัย ใจคอ ประเพณี มีประเพณีตาง ๆ เชน ประเพณี สงกรานต
(ป ใหม เมื อ ง) ประเพณี ร ดน้ํ า ดํ า หั ว ประเพณี สื บ สะตา ประเพณี ต านก ว ยสลาก ประเพณี ล อยกระทง
(เดือนยี่เปง) ประเพณีทําบุญปอยและการทําบุญเนื่องในโอกาสตาง ๆ เชน วันเขาพรรษาและวันออกพรรษา
ทอดกฐิน การประกอบ ศาสนกิจตาง ๆ เปนตน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีสถานีตํารวจภูธร จํานวน 1 แหง ไดแก สถานีตํารวจภูธรแมจัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรน้ํา
แหล งน้ํ า ที่ สํ า คั ญ คื อ แม น้ํ าจัน กวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 37 กิโลเมตร อยูในเขต
เทศบาลตําบลแมจัน ประมาณ 3 กิโลเมตร ไหลผานพื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน จํานวน 4 หมูบาน คือ
หมูที่ 2, 3, 7, 8 เปนลําน้ําที่เกษตรกรใชในการเพาะปลูก
สภาพสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ปญหาเรื่องความไมสมดุลยของธรรมชาติตาม
ระบบนิเวศยังไมเกิดขึ้นมากนัก แตในอนาคตปญหาจากของเหลือทิ้งอันไดแก ขยะมูลฝอยที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
เทศบาลตําบลแมจันตองเรงหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไวลวงหนา
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ขอมูลพื้นฐานจากการสํารวจขอมูล จปฐ.
จากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งไดสรุปผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (จปฐ. 2) พ.ศ. 2554 ยังมีตัวชี้วัดความจําเป นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่ไมบรรลุเปาหมายป 2554
โดยแยกเปนรายหมูบานได ดังนี้
หมูที่ 2 ไมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 11
หมูที่ 3 ไมบรรลุเปาหมาย 2 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 11, 41
หมูที่ 4 ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 11, 27, 32, 41
หมูที่ 5 ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 11, 32, 41
หมูที่ 7 ไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 9, 11, 38, 39, 40, 41, 42
หมูที่ 8 ไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวชี้วัด ไดแกตัวชี้วัดที่ 9, 11, 27, 32
หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัดที่

9 หมายถึง ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย
11 หมายถึง คนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
27 หมายถึง คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได
32 หมายถึง คนในครัวเรือนไมติดสุรา
38 หมายถึง คนในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมในหมูบาน/ชุมชน ตําบล
39 หมายถึง คนในครัวเรือนรวมแสดงความคิดเห็นตอสาธารณะของชุมชน/ทองถิ่น
40 หมายถึง คนในครัวเรือนรวมทํากิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของหมูบาน/ชุมชน
41 หมายถึง คนในครัวเรือนรวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน/ชุมชน
42 หมายถึง คนที่มีสิทธิ์ไดไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง

2.2 ขอมูลกับศักยภาพของทองถิ่น
ดานการเมือง – การบริหาร

โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลแมจัน
1. คณะผูบริหารเทศบาลตําบลแมจัน
-นายกเทศมนตรี
-รองนายกเทศมนตรี
2. สภาเทศบาลตําบลแมจัน
1. ประธานสภาเทศบาล
2. รองประธานสภาเทศบาล
3. สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวปยนุช ไชยกุล
1.นายเสกสรรค จันทรถิระติกุล
2.นางอนงค
วงศใหญ
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 คน
1 คน
10 คน
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การบริหารงานบุคคล มีอัตรากําลัง ดังนี้
-พนักงานเทศบาล
จํานวน
-ลูกจางประจํา
จํานวน
-พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
-พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
รวมอัตรากําลังทั้งหมด
จํานวน

21
5
17
26
69

คน
คน
คน
คน
คน

(ขอมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2554)

สวนการบริหารงานเทศบาล
มีปลัดเทศบาลเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาลโดยแบงสวนราชการเปน
สํานักปลัดเทศบาล
มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล ไดแก งานบริหารบุคคล งานดานธุรการ งานทะเบียนราษฎร งาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานนิติการ และงานอื่นที่มิไดกําหนดไวเปน
อํานาจหนาที่ของฝายหนึ่งฝายใด โดยเฉพาะและครอบคลุมถึงงานเกี่ยวกับสภาเทศบาลการเลือกตั้ง
กองคลัง
มีหนาที่เกี่ยวกับงานคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ การจัดเก็บรายไดของ เทศบาลการรวบรวมขอมูลสถิติ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน การตรวจสอบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาทรัพยสินที่มีคาแทนตัวเงิน และ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
กองชาง
มี ห น าที่ เกี่ ย วกั บ การให คํ าปรึก ษาแนะนํ าและปฏิ บั ติ ห น าที่ เกี่ ย วกั บ งานด านวิ ศวกรรมสถาป ต ยกรรมงาน
ตรวจสอบแบบแปลน การขออนุ ญ าตปลู กสรางอาคาร งานออกแบบงานคํานวณ งานประมาณราคาทาง
วิศวกรรม สถาปตยกรรม การควบคุมการซอมแซม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนสงเสริมสุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และงานอื่น ๆ เกี่ยวของ
กองการศึกษา
มีหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา งานประเพณี งานพัฒนาชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน
มีหนาที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน งานตรวจสอบเอกสาร
การรับเงิน เปนตน
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การคลังทองถิ่น
สถิติการคลังยอนหลัง
รายรับ

ป 2551
1,938,996.40
932,696.15
518,576.89
259,602.49
11,366,244.83
18,821,934.77
33,838,051.53

ป 2552
2,321,418.05
901,172.40
338,011.79
323,354.00
11,743,983.11
15,919,026.41
31,546,965.76

ป 2553
2,620,064.00
880,117.00
376,272.11
920,034.00
15,579,574.93
10,643,598.00
31,019,660.04

รายจาย

ป 2551
694,609.15
6,269,688.01
2,950,908.00
6,693,570.46
373,052.12
10,468,340.00
1,639,570.00
859,000.00
29,948,737.74

ป 2552
1,259,079.86
6,051,389.87
3,735,565.17
10,285,319.49
342,495.37
5,111,835.44
1,451,203.32
733,000.00
28,969,888.52

ป 2553
1,946,096.40
4,947,065.77
4,013,136.98
7,206,165.96
279,047.86
3,044,285.00
1,615,206.26
9,000.00

ภาษีอากร
คาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
รายไดจากทรัพยสิน
รายไดเบ็ดเตล็ด
รัฐบาลจัดสรรให
อุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับ

งบกลาง
เงินเดือนและคาจาง
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวมรายจาย

23,060,004.23

แผนภูมิแสดงรายรับ-รายจาย ป พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2553
35,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00
20,000,000.00

รายรับ

15,000,000.00

รายจาย

10,000,000.00
5,000,000.00
0.00

2551

2552

2553
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สถิติและขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตําบลแมจัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554
- การเลื อ กตั้ งนายกเทศมนตรี ตํ าบลแม จั น มี ผู มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง จํ านวน 2,886 คน มี ผูม าใช สิท ธิ
ลงคะแนนทั้งสิ้น 1,690 คน คิดเปนรอยละ 58.56 มีบัตรเสีย 259 บัตร คิดเปนรอยละ 15.33 มีผูมา
แสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 312 คน คิดเปนรอยละ 18.46
- การเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาเทศบาลตํ าบลแม จั น เขตที่ 1 (หมู ที่ 1,2,4,5) มี ผู มี สิทธิ เลือกตั้ ง จํ านวน
1,461 คน มีผูมาใชสิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 874 คน คิดเปนรอยละ 59.82 มีบัตรเสีย 33 บัตร คิดเปนรอย
ละ 3.78 มีผูมาแสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 5.84
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ 2 (หมูที่ 3,7,8) มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1,425 คน มีผูมาใช
สิทธิลงคะแนนทั้งสิ้น 816 คน คิดเปนรอยละ 57.26 มีบัตรเสีย 38 บัตร คิดเปนรอยละ 4.66 มีผูมา
แสดงตนขอใชสิทธิแตไมลงคะแนนจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 6.62
การกําจัดขยะมูลฝอย
วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี
ปริมาณขยะมูลฝอย
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 15 ลบ.หลา
รถยนตบรรทุกเททาย
รถยนตบรรทุกขยะชนิดอัดทาย
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย
มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย

 จัดเก็บเอง
จํานวน 8.107
จํานวน
1
จํานวน
1
จํานวน
1
จํานวน
9
จํานวน 10

 จางเอกชน
ตัน/วัน
คัน
คัน
คัน
คน
ไร

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รถยนตดับเพลิง
รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถยนตบรรทุกน้ํา
เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต
อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง
-พนักงานสวนทองถิ่น
-ลูกจางประจํา
-ลูกจางชั่วคราว
อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที่

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คน
คน
คน
คน
คน
ครั้ง

2
1
1
1
1
5
2
1
5
20
29
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ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม
ในปงบประมาณที่ผานมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น
ในปงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น
วิทยุสื่อสาร
-มือถือ
-ประจําที่
-ติดรถยนต
เครื่องมือและอุปกรณ
รถยนตดับเพลิง
รถยนตบรรทุกน้ํา
รถยนตเคลื่อนที่เร็ว
รถยนตบรรทุกขยะ
รถยนตบรรทุกเททาย
รถกระเชา
รถตัก
รถยนต
รถบดถนน
รถจักรยานยนต
เครื่องดับเพลิงเคมี
คอมพิวเตอร
เครื่องควบคุมการกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไรสาย
ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอรพรอมลูกขาย

จํานวน
2
1,742,880
1,525,296
จํานวน 19
จํานวน 15
จํานวน
1
จํานวน
3

ครั้ง
บาท
บาท
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
1
1
3
1
1
1
3
1
6
87
1

คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
คัน
ถัง
ชุด

จํานวน

6

จุด
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2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมจันตามแผนดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จํานวน

จํานวน
โครงการ รอยละ งบประมาณที่ รอยละ
ยุทธศาสตร
ดําเนินการ
ดําเนินการ
จริง
จริง
17.86 6,228,220 47.21
15
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและสงเสริมกิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชน
2) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมและอนุรักษ
4.76
1.02
4
135,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
15.48 3,279,500 24.86
13
และโครงสรางพื้นฐาน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและเสริมสราง
4.76
2.58
4
340,000
ความเขมแข็งของชุมชน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
16.67
3.06
14
404,000
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข
19.05 1,545,000 11.71
16
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพ การเมือง การบริหาร
21.42 1,259,600
9.55
18
พัฒนาบุคลากรและการใหบริการ
100 13,191,320 100
รวม
84

บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร
3.1 หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บนหลักการของการ
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้
1. สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมคุณธรรมเพื่อใหคนกินดีอยูดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคมอยูรวมกันอยาง
สันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรค
ของคนไทย ขยายหลักประกัน ทางสังคมให ครอบคลุมประชาชนทุ กคน สรางความมั่ น คงด านอาหารและ
พลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งปรับ
โครงสรางสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
3. สร างภู มิ คุ ม กั น ให เข ม แข็ งสามารถป อ งกั น และรองรั บ ผลกระทบและความเสี่ ย งจากวิ ก ฤต
เศรษฐกิ จ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ให มี ค วามรู และทั ก ษะสามารถรู เท า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล

วัตถุประสงค

1. คนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ดํารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล
2. คน ชุมชน และสังคมมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและอยูกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเปนสุข
3. เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ
ประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน

เปาหมายหลัก
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะมีการกําหนดเปาหมายเชิงตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรม
ในขั้นตอนตอไปของการจัดทํารางรายละเอียดของแผนฯ ไดแก
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3. โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
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4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
5. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น

ยุทธศาสตรการพัฒนา
การพัฒนาประเทศใหมั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิตอยางมีความสุข ภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณไดยากและมีแนวโนมรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ
และวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบอยครั้งและสงผลกระทบวงกวาง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 จึงตองเรงสรางภูมิคุมกันทั้งเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยงตางๆ และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ
ใหเขมแข็ง รวมทั้งสรางโอกาสใหประเทศสามารถเจริญกาวหนาตอไป โดยใหความสําคัญกับยุทธศาสตรที่มี
ลําดับความสําคัญสูง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการสรางสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศนจังหวัด (Vision)
“เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”
“Globat Golden Gateway of Lanna Culture and International Trade”

พันธกิจ (Mission)
1. สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อ
สรางรายได ให ประชาชนในพื้ นที่ โดยสนับ สนุน ปจ จัยพื้น ฐานการผลิต ไดแก การจัดหาแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร การพัฒนาที่ดินใหมีประสิทธิภาพ ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของลานนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการศึกษา
และสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
4. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ปกติและชายแดน ปองกันและปราบปรามปญหา
ยาเสพติด และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
5. สงเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีแบบพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรฟนฟู สืบสานวัฒนธรรม คานิยมสังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและสรางความสมานฉันท
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ แบบบูรณาการ
รายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ สูวิถีชีวิตแบบพอเพียง
เปาประสงค

เพิ่ ม มู ล ค าทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ กระจายรายได เข าสู ท อ งถิ่ น และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธหลัก
กลยุทธที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการตลาด การคาและการลงทุน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวและบริการ
กลยุทธที่ 3 สรางรายไดและความเขมแข็งภาคการเกษตร โดยสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานปจจัยการผลิต
และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 4 การขยายผลดําเนินการเพื่อสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 5 พัฒนาผลิตภาพ (Productivity) การอุตสาหกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคา
ใหแกสินคา
กลยุทธที่ 6 สงเสริมการผลิตและการใชพลังงานทดแทน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรฟนฟู สืบสานวัฒนธรรมคานิยม สังคมลานนา พัฒนาชุมชน คนคุณภาพ
เปาประสงค
อนุรักษ ฟนฟูวัฒนธรรมลานนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมใหเปนสุข
กลยุทธหลัก
กลยุทธที่ 1 สงเสริมและพัฒนา การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการเพื่อรองรับฐานเศรษฐกิจ และสังคมแหงการเรียนรู
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กลยุทธที่ 4 สงเสริมงานสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธที่ 5 พัฒนาระบบและบริหารจัดการดานแรงงาน
กลยุทธที่ 6 พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เปาประสงค
การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธหลัก
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการสรางสมดุลระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ 2 ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทั้งในรูป ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียงและน้ําเสีย
กลยุทธที่ 3 เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาเมืองนาอยูและลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน
กลยุทธที่ 5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรรักษาความมั่นคงและสรางความสมานฉันท
เปาประสงค
เสริมสรางความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน
กลยุทธหลัก
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดน
กลยุทธที่ 2 เสริมสรางชุมชนเขมแข็ง รักถิ่นเกิด เทิดทูนสถานบัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรสงเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการ
เปาประสงค
กลยุทธหลัก
กลยุทธที่ 1
กลยุทธที่ 2
กลยุทธที่ 3
กลยุทธที่ 4
กลยุทธที่ 5
กลยุทธที่ 6

มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริงานจังหวัดแบบบูรณาการอยางทั่วถึง
สงเสริมธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
สงเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อการบริการที่ดี
สงเสริมสื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
พัฒนาระบบและบริหารจัดการดานแรงงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
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กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงราย
วิสัยทัศน (Vision)
“รวมประสาน มุงบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทํางานแบบมีสวนรวม ประชาชนเปนสุข”
1. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการศึกษา
1.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรูตามความสนใจและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3 สงเสริมใหเด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถใชภาษาตางประเทศในการติดตอสื่อสาร
1.4 สงเสริมใหบุคลากรดานการศึกษาไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.5 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรมรวมกับสถาบันทางศาสนา
1.6 สงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคม มีสวนรวมในการพัฒนาดานการศึกษา
2. ยุทธศาสตรพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
2.1 สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
2.2 สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและปองกันปญหายาเสพติด
2.3 สงเสริมการพัฒนาและอนุรักษจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด
2.4 สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อเสริมความเขมแข็งของชุมชน
2.5 สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนาและจริยธรรม
2.6 สงเสริมสนับสนุน ดานการกีฬาและนันทนาการ
2.7 สงเสริมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานีบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อ
บริการประชาชน
2.8 สงเสริมสนับสนุน การดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือผูปวยในชุมชน
2.9 สงเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ ฟนฟูสุขภาพทั้งแพทย
แผนไทยและแพทยทางเลือก
2.10 สงเสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพบุคลากรสาธารณสุข
3. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.1 สงเสริมสนับสนุน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
3.2 สงเสริมการยกระดับมาตรฐานดานบริการและธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวสรางความ
ประทับใจแก นักทองเที่ยวและผูมาเยือน
3.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสรางเครือขายการทองเที่ยวในชุมชน
3.4 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตรและอุตสาหกรรม
3.5 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว เศรษฐกิจ พาณิชย การเกษตร และ
อุตสาหกรรม
3.6 สงเสริมการพัฒนาการคาการลงทุน การสรางความเขมแข็ง ภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม เพื่อ
เพิ่มมูลคา
3.7 สงเสริมทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและสงเสริมระบบการเกษตรปลอดสารพิษ
เกษตรอินทรีย
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4. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
4.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ
4.3 ดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.4 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.5 สงเสริมสนับสนุน การสรางสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและสถานที่พักผอนหยอนใจ
5. ยุทธศาสตรพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
5.1 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหสอดคลอง
กับความจําเปนและความตองการของประชาชน
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงและกอสรางถนน ทางระบายน้ํา สะพาน ทาเทียบเรือ และโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน
5.3 พัฒนาระบบขนสงมวลชนและวิศวกรรมจราจร เพื่อรองรับการคมนาคมภายในจังหวัด
5.4 สงเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใหมีน้ําสะอาดเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
6. ยุทธศาสตรพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
6.2 สรางความปองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน
6.3 พัฒนาประสิทธิภาพในการแกไขปญหาและการบริการประชาชน
6.4 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
6.5 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.6 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน
6.7 สงเสริมการพัฒนารายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.8 บริหารจัดการภารกิจถายโอนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.9 สรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งและเปนภาพรวมทั้งจังหวัด
6.10 สงเสริมสนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แกไขปญหาจราจรและ
การบริหารจัดการ
6.11 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตภายในจังหวัด
6.12 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด
6.13 พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรของทองถิ่นและประชาชนในจังหวัด
6.14 สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
นโยบายของ นางสาวปยนุช ไชยกุล นายกเทศมนตรีตําบลแมจัน ที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลตําบลแมจัน
นโยบายการบริ ห ารราชการของเทศบาลตํ า บลแม จั น เป น ไปตามข อ บั งคั บ ระเบี ย บ
กฎหมาย โดยเนนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนชาวเทศบาลตําบลแมจันเปนหลัก ในฐานะ
ผูบริหารเทศบาล จะใชความรูความสามารถและประสบการณการทํางาน เพื่อพั ฒ นาปรับปรุงและแก ไข
ป ญ หาในด า นต า ง ๆ ไปพร อ มกั บ พี่ น อ งประชาชน โดยกระบวนการของการมี ส ว นร ว มในการร ว มคิ ด
รวมทํา รวมสราง รวมตัดสินใจในการดําเนินงาน เพื่อการบริหารงานอยางโปรงใส และจะดํารงไวซ่ึงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและสองคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนพัฒนา
จังหวัดเชียงรายและแผนพัฒนาอําเภอแมจัน ที่มุงพัฒนาบานเมืองสูสังคมสันติสุข สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู เทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจมีคุณภาพ และเปน
ธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบการบริหารจัดการที่ดี ใชหลัก
ธรรมาภิบาล ที่มุงพัฒนาโดยยึดหลักการความมั่นคงเปนธรรม และสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ในอนาคต เพื่ อประโยชน สุ ขและสนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางมีป ระสิท ธิภ าพ โดย
กําหนดแนวทางการพัฒนาแตละดาน ดังนี้
1. ดานการพั ฒ นาเมื อง ปรับ ปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ใหนามอง นาอยู
สวยงาม เสริมสรางบรรยากาศแหงความน าอยู นาอาศัย มีเสนหแกผูอยูอาศัยและนักท องเที่ยวเพื่อเป น
สถานที่ แวะพั กผ อนของนั กท องเที่ ย วและประชาชนในชุมชน ดําเนิน โครงการระบบปองกั น น้ําทว ม โดย
กอสรางพนังกั้นน้ําตอจากเดิม เพื่อปรับปรุงตลิ่งริมฝงแมน้ําจัน ขุดลอกทอระบายน้ําและลําน้ําจันเพื่อรองรับ
ปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นในหวงฤดูฝน
2. ด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน ทํ าการปรั บ ปรุ งสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานให ค รอบคลุ ม และมี
มาตรฐาน เพื่อใหบริการไดอยางทั่วถึงเพียงพอกับความตองการ โดยคํานึงถึงความสะดวก สะอาด ปลอดภัย
และสวยงาม
3. ด านสั งคมและการสงเสริม คุณ ภาพชีวิต ของประชาชน จัดสวัส ดิการสงเคราะห แก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส เสริมสรางแนวคิดและปลูกฝงให ประชาชนรวมมื อกัน ในการสรางสั งคม
คุณธรรมที่ เอื้ ออาทร มี เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญ ูกตเวที มีความเสียสละ สงเสริมใหดําเนิน การ
โครงการคลัง ปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ พรอมทั้งสนับสนุนผูสูงวัยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
และสังคมภูมิปญ ญา สนับ สนุน และสงเสริมปองกัน และปราบปรามแกไขป ญหายาเสพติ ด พรอมทั้งจัดหา
มาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน
4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน สงเสริมศูนยพัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันให
จัดการเรียนการสอนเปนโรงเรียน 3 ภาษา สงเสริมการเรียนรูใหลูกหลานคนแมจัน ทั้งในระบบและนอกระบบ
ใหมีคุณภาพ โดยสงเสริมการเรียนรูคูคุณธรรม สรางภูมิคุมกันใหกับเด็กและเยาวชนตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคโลกาภิวัตน เพิ่มองคความรูและสงเสริมผูสนใจใหมีชองทางในการเรียนรูดานภาษาตางประเทศ กีฬา
วิชาชีพ งานฝมือ คอมพิวเตอรและกิจกรรมอื่น ๆ ที่อยูในความสนใจ อยากรู อยากทํา จัดใหมีการแขงขันกีฬา
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เยาวชนและประชาชน สงเสริมใหมีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง จิตใจดีงามเพื่อสรางภูมิคุมกันและกอใหเกิด
กิจกรรมที่ มีประโยชน สรางสรรค ห างไกลสิ่งเสพติดนานาชนิดที่ อยูรอบตัว สนับ สนุนใหมีศูน ยการเรียนรู
ชุมชน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ดานอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ทองถิ่น สงเสริมประเพณี วัฒ นธรรมลานนาตาง ๆ จัด
กิจ กรรมงานบุ ญ ตามจารีตประเพณี ทองถิ่น เพื่ ออนุ รักษ และรักษาไว ซึ่งขนบธรรมเนี ยมประเพณี ล านนาให
สืบเนื่องตอไป จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเขาสูสังคมภูมิปญญา รวบรวมภาพถาย
แม จัน ในอดีต ตลอดจนประวัติ ศาสตรของเมืองแมจัน เพื่อให ลูกหลานและผูที่สนใจไดเห็น ไดรับ รูและได
ศึกษาตอไป
6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและ
จําหน ายผลผลิ ต ชุ มชน สงเสริมให มีการปรับ โครงสรางเศรษฐกิจ สู ภ าคเกษตรกรรม บริการและเศรษฐกิ จ
สรางสรรค เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาและบริการ และเปนการสรางโอกาสสําหรับคนในชุมชนใหใชความคิด
เชิงสรางสรรค ใชองคความรู การศึกษา การสรางสรรคงานใหม ๆ ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่ง
สมความรูของสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม โดยยึดปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสราง
ภูมิคุมกันแกคนในชุมชน สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นและเสนอความตองการของ
ประชาชนเปนประจําสม่ําเสมอ สรางจิตสํานึกใหคนในชุมชนไดเห็นความสําคัญของตนซึ่ง “คน” เปนศูนยกลาง
และภาคีการพัฒนามีสวนรวมทุกขั้นตอน สรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ โดยการใชแนวปฏิบัติรวมกันในสังคม
“สัญญาประชาคม” เพื่อใหทุกคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข ปลอดภัยและมีความมั่นคงในชีวิต
และทรัพยสิน
7. ดานสาธารณสุข ประสานเอกชนและหนวยงานของรัฐฯ ขอรับการสนับสนุน ที่ดินเพื่อ
ปรับ ปรุงตลาดสดให ได มาตรฐานและถู กสุขอนามัย สงเสริมการปองกัน และควบคุมโรคติดตอ สงเสริมให
ประชาชนออกกําลังกาย ดวยสโลแกน “สุขภาพดีไมมีขาย แตสรางไดดวยตนเอง” สนับสนุนการออกกําลังกาย
เชิงอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน
สืบคนหาผูปวยและผูที่เสี่ยงตอการเปนโรคที่ไมติดตอตาง ๆ และหาแนวทางปองกันตอโรคนั้น ๆ รณรงคและ
ส งเสริม โครงการคั ด แยกขยะ โดยการมี สว นรว มของประชาชน เพื่ อลดปริ มาณขยะและเพิ่ มรายได ให กั บ
ครอบครัว จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน
8. ดานการเมืองและการบริหาร จัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับ
ประชาธิ ป ไตยและเสรี ภ าพของประชาชน พั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในหน ว ยงานทั้ ง ด า นความรู
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และการเพิ่มประสิทธิภาพของงานแตละดาน โดยสนองตอบตอความตองการ
และแกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับ
การใหบริการ สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
จากการรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมจัน สามารถ
วิเคราะหและกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาแยกแตละดานดังนี้
ประเด็นหลักการพัฒนาจากปญหา ประกอบดวย
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกร การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
2. การปรับปรุง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน
3. การพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชนใหมีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง โดย
การนําเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ เชน การใหบริการระบบอินเตอรเน็ ตความเร็วสูง/การปรับปรุงระบบ
ขอมูลแผนที่ภาษี
4. การสงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา การกีฬา นันทนาการและประเพณีวัฒนธรรมของทองถิ่น
5. การสงเสริมสถาบันครอบครัว เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็งโดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
6. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพของประชาชนในทองถิ่นภายใตปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
7. การบํารุงรักษา การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis
การวิ เคราะห ศั ก ยภาพขององค ก ารโดยใช เทคนิ ค SWOT Analysis เป น การประเมิ น โดย
วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น
ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบันตามนโยบายดานตางๆของผูบริหารไดผล ดังนี้
1. ดานการพัฒนาเมือง
จุดแข็ง -เทศบาลตําบลแมจันมีพื้นที่ขนาดเล็ก ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ทําใหสะดวกในการดูแล
-ผูบริหารมีศักยภาพและบุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
จุดออน

-พื้นที่ตั้งเปนที่ลุมติดแมน้ําจันทําใหน้ําทวมไดงาย
-ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะริมแมน้ําจัน
-ไมมีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
-ไมมีที่ดินสาธารณะประโยชนในการดําเนินกิจกรรม

โอกาส

-ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการแกไขปญหาน้ําทวมจากกรมทรัพยากรน้ําและการสนับสนุน
ดานการวางแผนปองกันน้ําทวมจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
-ไดรับความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรอําเภอแมจันในการจัดระเบียบจราจร

อุปสรรค -งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนไมเพียงพอตอการแกไขปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
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ผลการวิเคราะหดานการพัฒนาเมือง
เทศบาลตําบลแมจันมีพื้นที่ขนาดเล็ก ทําใหการปรับปรุงการใหบริการแกประชาชนเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีบุคลากรที่ไดรับการอบรมในการยกระดับการใหบริการสาธารณะและมีความพรอม
ในการใหบริการแกประชาชนที่มาติดตอราชการใหไดรับความสะดวกและรวดเร็ว สรางความพึงพอใจใหกับ
ประชาชนผูมาใชบริการ
เทศบาลตําบลแมจันตั้งอยูในพื้นที่ลุมติดแมน้ําจัน มีพื้นที่ติดตอระหวาง 2 องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทําใหการแกปญหาระหวางประชาชนทั้ง 2 ฝงของแมนํ้าจันยังคงเปนปญหา ตลอดจนประสบกับ
ปญหาประชาชนบุกรุกที่สาธารณะริมแมน้ําจัน จึงทําใหพื้นที่ในเขตเทศบาลประสบกับปญหาน้ําทวมเกือบ
ทุกป เทศบาลตําบลแมจันจึงไดหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
แก ป ญ หาน้ํ า ท วมจากกรมทรัพ ยากรน้ํ าและขอรับ การสนับ สนุน ดานการวางแผนป องกัน น้ําท วมจากกรม
โยธาธิการและผังเมือง โดยไดมีการจัดทําแผนแมบทในการแกไขปญหาน้ําทวม อีกทั้งเทศบาลตําบลแมจันยัง
ไดดําเนินการหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลอยางเปนระบบและใหมีประสิทธิภาพตอไป
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง

-พื้นที่ของเทศบาลตําบลแมจันมีขนาดเล็ก การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานซึ่งประกอบดวย
งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร งานดานการคมนาคมและการขนสง และงานดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ถนน ประปา ไฟฟา ทอระบายน้ํา เปนตน ในสวนของ
ไฟฟาและประปาในเขตเทศบาลตําบลแมจันมีการดําเนินการมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่
สวนการขยายเขตไฟฟาไดดําเนินการครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่ในเขตเทศบาล

จุดออน

-งบประมาณของเทศบาลมีนอยไมเพียงพอตอการดําเนินการ
-ไมมีความคลองตัวและขาดความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน เนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และขอบังคับที่กําหนดไว

โอกาส

-รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานภายในเขตเทศบาล

อุปสรรค -กิจการสาธารณูปโภคบางอยาง เชน ไฟฟา ประปา ประปาภูเขา เปนตน ดําเนินการโดย
หนวยงานภายนอก ทําใหการดําเนินการปรับปรุงและแกไขปญหาเกิดความลาชาในบางครั้ง
ผลการวิเคราะหดานโครงสรางพื้นฐาน
การดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ถนน ประปา ไฟฟา ทอระบายน้ํา ฯลฯ
เทศบาลตําบลแมจันมีการดําเนินการมากกวารอยละ 90 ของพื้นที่ เนื่องจากเทศบาลมีพื้นที่ขนาดเล็ก การ
ใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมเกือบเต็มพื้นที่ สวนการดําเนินการขยายเขตประปาและไฟฟาโดย
หนวยงานภายนอกลาชานั้น เทศบาลตําบลแมจันไดดําเนินการประสานไปยังหนวยงานดังกลาว เพื่อเรงรัด
การดําเนินการ ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อสรางความ
พึงพอใจแกประชาชนในเขตเทศบาล
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3. ดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
จุดแข็ง

-ขอมูลผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ครบถวนสมบูรณ
-ผูพิการ ผูดอยโอกาส ที่ขอรับการสงเคราะหมีจํานวนนอย
-ประชาชนใหความรวมมือในการปองกันยาเสพติดใหโทษ
จุดออน -การสงเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งแกกลุมผูสูงอายุจากเทศบาลมีนอย
-กลุมผูพิการและผูดอยโอกาสในพื้นที่ไมมี
-เทศบาลตําบลแมจันไมมีกิจกรรมใหกลุมตาง ๆ พึ่งตนเองได
โอกาส -รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนและใหงบประมาณใหจัดทําโครงการ/กิจกรรมในการปองกัน
ยาเสพติด การสงเคราะหผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูติดยาเสพติด และผูพิการ
-ผูบริหารเทศบาลมีศักยภาพ
อุปสรรค -มีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตเทศบาลจํานวนมาก และไมมีการควบคุมการการเขามา
ทํางานของแรงงานตางดาว ตลอดจนพื้นที่ยังเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด
-ไมมีผูขับเคลื่อนขบวนการกลุม
ผลการวิเคราะหดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
เทศบาลตําบลแมจันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ในการปองกันยาเสพติด อีกทั้งยังไดรับความรวมมือจากประชาชนในการปองกันปญหายาเสพติด ในสวนของ
ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุที่ขอรับการสงเคราะหมีจํานวนนอย และเทศบาลมีขอมูลครบถวนสมบูรณ
ทําใหสามารถจัดสรรงบประมาณและดูแลไดอยางทั่วถึง
เทศบาลตําบลแมจันมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเขตเทศบาลเปนจํานวนมากและยังไมมี
การควบคุมการเขามาทํางานของแรงงานตางดาว ตลอดจนพื้นที่ยังเปนเสนทางผานของขบวนการคายาเสพติด
ซึ่งเทศบาลตําบลแมจันจะไดดําเนินการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาดังกลาวตอไป
4. ดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
จุดแข็ง

-เทศบาลตําบลแมจันมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจัน ที่มีความพรอมในดานงบประมาณ
และสถานที่
-ผูบริหารมีศักยภาพและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน

จุดออน

-บุคลากรดานการศึกษามีจํานวนนอย
-การประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลขาดความตอเนื่อง

โอกาส

-รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณดานการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน
-หนวยงานภายนอกใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน เชน
กระทรวงสาธารณสุขเขามารวมดูแลสุขภาพนักเรียน

อุปสรรค -ประชาชนใหความรวมมือในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลนอย
-การจัดกิจกรรมของเด็กและเยาวชนสวนมากจะดําเนินการในชวงปดภาคเรียน/วันหยุด ซึ่งทํา
ใหขาดความตอเนื่อง
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ผลการวิเคราะหดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน
เทศบาลตํ า บลแม จั น มี ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลแม จั น ที่ มี ค วามพร อ มในด า น
งบประมาณและสถานที่ ผู บ ริ ห ารมี ศั ก ยภาพและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษามี ค วามรูค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
รัฐบาลใหความสําคัญดานการศึกษาและพัฒนาเยาวชน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมดานการศึกษา ซึ่งเทศบาลตําบลแมจันจะไดดําเนินการประชาสัมพันธโครงการ/
กิจกรรมใหกับประชาชนในเขตเทศบาลไดรับทราบอยางทั่วถึงและเปนไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดมี
สวนรวมในกิจกรรมที่เปนประโยชน เสริมสรางความสามัคคี ตลอดจนสงผลใหเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลหางไกลจากสิ่งเสพติด
5. ดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
จุดแข็ง

-มีวัฒนธรรมลานนาเปนของตนเองและมีการสืบทอดอยางตอเนื่อง
-ประชาชนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

จุดออน

-ไมมีการสืบคนและจัดทําขอมูลดานวัฒนธรรมที่เปนระบบ

โอกาส

-เทศบาลตําบลแมจันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดโครงการ/กิจกรรม

อุปสรรค -การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมตะวันตก คานิยมและวัตถุนิยมมีการขยายตัวเขาสูชุมชนอยางตอเนื่อง
ผลการวิเคราะหดานอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
เทศบาลตําบลแมจันไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดกิจกรรมการสงเสริม
ประเพณี และวั ฒ นธรรมท องถิ่น กิ จกรรมทางศาสนา ภูมิป ญ ญาทองถิ่น เปน ประจําทุกปอย างต อเนื่ อง
ซึ่งไดรับความรวมมือจากประชาชนในการเขารวมกิจกรรม เพื่อเปนการสืบทอดและอนุรักษวฒ
ั นธรรมลานนา
ประเพณี รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
เทศบาลตําบลแมจันจะไดดําเนินการรวบรวมภาพถายแมจันในอดีตและประวัติศาสตรของเมือง
แม จั น โดยการรวบรวมข อมู ล จากผู มีความรูเกี่ย วกับ ประวัติศาสตรในเขตเทศบาล เพื่อใหลูกหลาน และ
ประชาชนผูสนใจไดศึกษาและทราบถึงประวัติศาสตรของแมจันตอไป
6. ดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง
จุดแข็ง

จุดออน

-ที่ตั้งของเทศบาลตําบลแมจันเปนศูนยกลางยานการคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน
และเปนที่ตั้งของศูนยราชการ
-มีคณะกรรมการชุมชน/ผูใหญบานเปนผูประสานงานใหการสนับสนุนชวยเหลือในการทํางาน
ของเทศบาลตําบลแมจัน
-กลุมอาชีพที่ผานการอบรมไมมีการดําเนินการตอเนื่องในระยะยาว
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โอกาส

-เปนเสนทางที่นักทองเที่ยวจะเดินทางผานพื้นที่ของเทศบาลเพื่อไปยังแหลงทองเที่ยว
-ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการดําเนินการ
อุปสรรค -ประชาชนใหความสําคัญกับการรวมกลุมอาชีพนอย
-กลุมอาชีพขาดความรูความเขาใจในการรวมกลุมประกอบอาชีพ
ผลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและชุมชนเขมแข็ง
เทศบาลตําบลแมจันเปนศูนยกลางยานการคาและพาณิชยกรรมของอําเภอแมจัน เปนเสนทางที่
นั กท องเที่ ย วจะเดิ น ทางผ านพื้ น ที่ ของเทศบาลเพื่ อไปยั งแหล งท องเที่ ย ว อี ก ทั้ งเทศบาลยั งได รั บ การสนับ สนุ น
งบประมาณจากรัฐบาลในการดํ าเนิ น การจัดโครงการฝ กอบรมเพื่อให ความรูแกกลุมอาชีพตาง ๆ อยางตอเนื่ อง
แตประชาชนยังใหความสําคัญกับการรวมกลุมอาชีพนอย กลุมอาชีพที่ผานการอบรมไมมีการดําเนินการตอเนื่องใน
ระยะยาว ซึ่งเทศบาลจะไดดําเนินการสรางความเขาใจในการรวมกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง เพื่อสงเสริมให
ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายไดเพิ่มขึ้น อันเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป
7. ดานสาธารณสุข
จุดแข็ง

-มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง เพื่อใหบริการประชาชน มีสถานพยาบาล (คลินิก)
อยูจํานวน 6 แหง กระจายอยูทั่วพื้นที่ชุมชน
-มีกองทุน หลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
-มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพื้นที่
-มีสถานที่ฝงกลบขยะของตนเอง
12
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จุดออน

-เทศบาลตําบลแมจันไมมีสถานบริการสุขภาพเปนของตนเอง
-ไมมีการรวมกลุม อสม. และ อสม. ใหความรวมมือในการทํางานนอย
-การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรอื่น ๆ ในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย
-ประชาชนใหความสนใจรักษาสิ่งแวดลอมนอย
-การประชาสัมพันธงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย
-การทํางานดานคุมครองผูบริโภคไมมีความตอเนื่อง
-วัสดุอุปกรณในการจัดการขยะยังไมเพียงพอ

โอกาส

-รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดานการตรวจ/ปองกันสุขภาพ/การอบรมใหกับทองถิ่นตอเนื่อง
-การประสานงานกับหนวยบริการสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ

อุปสรรค -ความเขาใจของประชาชนตอบทบาทของเทศบาลในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมมีนอย
-การยอมรับรูปแบบการทํางานแบบใหมในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมตองใชเวลานาน
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ผลการวิเคราะหดานสาธารณสุข
เทศบาลตําบลแมจันไมมีสถานบริการสุขภาพเปนของตนเอง แตมีโรงพยาบาลชุมชนขนาด
120 เตียง และมีสถานพยาบาล (คลินิก) จํานวน 6 แหง เพื่อใหบริการแกประชาชน มีกองทุน หลักประกัน
สุขภาพ (สปสช.) และมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในพื้นที่
12

12

เทศบาลตําบลแมจันมีการรณรงคและส งเสริมการคัดแยกขยะ ซึ่งจะชวยใหป ระชาชนได
เรียนรูและมี สวนรวมในการรักษาสิ่งแวดล อม เพื่อเป นการลดมลภาวะตาง ๆ โดยเทศบาลตําบลแม จัน มี
สถานที่ฝงกลบขยะเปนของตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในดานการตรวจ/ปองกัน
สุขภาพ/การอบรมใหกับทองถิ่นอย างตอเนื่อง และยังมี การประสานงานกับ หนวยบริการสาธารณสุขและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ เพื่ อ สร า งความเข า ใจของประชาชนต อ บทบาทของเทศบาลในงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
8. ดานการเมืองและการบริหาร
จุดแข็ง

-เทศบาลตําบลแมจันมีคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความรู ความสามารถและมี
ประสบการณในการทํางาน
-มีนโยบายเนนการตอบสนองตอความตองการของประชาชนเปนหลัก โดยกระบวนการของการ
มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมสราง และรวมตัดสินใจ

จุดออน

-สมาชิกในชุมชนบางกลุมมีความคิดเห็นไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน สงผลทําใหเกิดปญหาใน
การบริหารงานของเทศบาลในบางครั้ง

โอกาส

-เทศบาลมีงบประมาณในการจัดอบรมสงเสริมความรูความเขาใจใหกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

อุปสรรค -ประชาชนในเขตเทศบาลบางสวนยังขาดการมีสวนรวมดานการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเรื่องสิทธิเสรีภาพและหนาที่ที่พึงปฏิบัติ
ผลการวิเคราะหดานการเมืองและการบริหาร
เทศบาลตําบลแมจันมีคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่มีความรู ความสามารถและมี
ประสบการณ ในการทํ า งาน มี น โยบายเน น การตอบสนองต อ ความต องการของประชาชนเป น หลั ก โดย
กระบวนการของการมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวมสราง และรวมตัดสินใจ เทศบาลมีงบประมาณใน
การจัดอบรมสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน และ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เพื่อเปนการสรางความเขาใจใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความสงบสุขและความอยูดีกินดีของประชาชนใน
เขตเทศบาลตอไป

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
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บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจนั
“แมจันนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเขมแข็ง”

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

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมสะดวก ประชาชนไดรับบริการจากสาธารณประโยชนอยางทั่วถึง
2. ประชาชนไดรับบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. บานเมืองสะอาดตา นาอยู สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
4. ประชาชนมีศาสนาเปนทียึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม
5. ผูดอยโอกาส ผูมีปญหาทางสังคม ผูติดเชื้อเอดส ไดรับการสงเคราะหและมีสวัสดิการ
6. ผูสูงอายุ เด็ก สตรี ไดรับการดูแล มีสวัสดิการตามความเหมาะสม
7. ประชาชนทุกระดับไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษา
8. เยาวชนในทองถิ่น รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรมการกีฬาตอตานภัยยาเสพติด
9. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีการรวมกลุม จัดตั้งกลุมอาชีพ ชุมชนเขมแข็ง

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
1. การคมนาคมสะดวก
ประชาชนไดรับบริการจาก
สาธารณประโยชนอยางทั่วถึง

ตัวชี้วัด (KPI)

เปาหมาย (Targets)

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline Data)
1. ความยาวถนน
1. มีผูอุทิศที่ดินใหเปนถนนสาธารณ
สาธารณประโยชนที่จะกอสราง
ประโยชน จํานวน 3 สาย
ยาวประมาณ 400 เมตร
2. การเปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะ 2. เปลี่ยนโคมไฟฟาสาธารณะที่ชํารุด
ทีช่ ํารุด
จํานวน 120 โคม
3. ความยาวถนนที่ปรับปรุง
3. ปรับปรุงผิวจราจรโดยลาดยาง
ผิวจราจร โดยลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 5 สาย
แอสฟลทติกคอนกรีต
ยาวประมาณ 2,750 เมตร
4. ความยาวการขยายผิวจราจร
4. ขยายผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. และ
ถนน ค.ส.ล. และกอสราง
กอสรางระบบระบายน้ํา จํานวน
ระบบระบายน้ํา
2 สาย ความยาว 750 เมตร
5. ความยาวการกอสรางระบบ
5. กอสรางระบบระบายน้ําในลําเหมือง
ระบายน้ําในลําเหมือง
จํานวน 3 สาย ยาวประมาณ
500 เมตร
6. ความยาวการปรับปรุงระบบ
6. ปรับปรุงระบบระบายน้ําทางเดินเทา
ระบายน้ําทางเดินเทา
จํานวน 4 สาย ความยาวประมาณ
1,700 เมตร

ป 2555-2559 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
400 เมตร
120 โคม
2,750 เมตร

100 เมตร 100 เมตร 200 เมตร
30

30

20

-

-

20

20

700 เมตร 750 เมตร 400 เมตร 400 เมตร 500 เมตร

750 เมตร

-

750 เมตร

-

-

-

500 เมตร

-

200 เมตร 200 เมตร 100 เมตร

1,700 เมตร

-

400 เมตร 400 เมตร 600 เมตร 300 เมตร

-
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
1. การคมนาคมสะดวก
ประชาชนไดรับบริการจาก
สาธารณประโยชนอยางทั่วถึง

2. ประชาชนไดรับบริการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด (KPI)

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline Data)
7. การปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
7. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณเกาะกลาง
เกาะกลางถนนพหลโยธินและ
ถนนพหลโยธินและพื้นที่ภายในเขต
พื้นที่ภายในเขตเทศบาล
เทศบาล จํานวน 5 ครัง้
8. การกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง 8. กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําจัน
แมน้ําจัน
จํานวน 4 แหง
9. การขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 9. มีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
จํานวน 2 สาย
10. การขยายเขต
10. มีการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค
ประปาสวนภูมิภาค
จํานวน 2 สาย
1. จํานวนครั้งที่ฝกอบรมใหความรู 1. จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการปองกันและระงับ
การปองกันและระงับอัคคีภัย
อัคคีภัยใหกับเยาวชนและ
ใหกับเยาวชนและประชาชน
ประชาชน
ทุกป ๆ ละ 2 ครั้ง
2. จํานวนครั้งที่ฝกซอมแผน
2. ฝกซอมแผนปองกันและบรรเทา
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ปละ 2 ครั้ง
3. จํานวนการลดความเสี่ยงที่
3. มีการจัดตั้งเครือขายแจงเตือน
อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย
สาธารณภัยประจําหมูบาน
ปละ 1 ครั้ง

เปาหมาย (Targets)
ป 2555-2559 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
5 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

4 แหง

1 แหง

1 แหง

1 แหง

1 แหง

-

2 สาย

-

1 สาย

1 สาย

-

-

2 สาย

-

-

1 สาย

1 สาย

-

10 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

10 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

5 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
2. ประชาชนไดรับบริการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

3. บานเมืองสะอาดตา นาอยู
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ

ตัวชี้วัด (KPI)

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย (Targets)

(Baseline Data)
ป 2555-2559 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
4. จํานวนการจัดทําระบบเฝาระวัง 4. มีการจัดทําระบบเฝาระวังภัยพิบัติที่
ภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ เชน การแจงเตือนภัย
5 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
ผานระบบเอสเอ็มเอส ปละ 1 ครั้ง
5. จํานวนการจัดหาและปรับปรุง 5. มีการจัดหาและปรับปรุงวัสดุและ
วัสดุและอุปกรณในการ
อุปกรณในการบรรเทาสาธารณภัย
5 ครั้ง
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
บรรเทาสาธารณภัยใหมี
ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
ประสิทธิภาพและทันสมัย
ปละ 1 ครั้ง
6. จํานวนการเพิ่มขีด
6. การเพิ่มขีดความสามารถและ
ความสามารถและศักยภาพ
ศักยภาพใหกับเจาหนาที่ปองกันฯ
5 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
1 ครัง้
ใหกับเจาหนาที่ปองกันฯ
ปละ 1 ครั้ง
7. การขุดลอกลําน้ําจัน
7. ขุดลอกลําน้ําจัน ระยะทาง
5 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
ประมาณ 3,500 เมตร
8. การขุดลอกลําเหมือง
8. ขุดลอกลําเหมืองสาธารณประโยชน
สาธารณประโยชนภายใน
ภายในเขตเทศบาล จํานวน 5 ครั้ง
5 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
เขตเทศบาล
9. การกอสรางระบบควบคุมการ 9. กอสรางระบบควบคุมการระบายน้ํา
2 แหง
2 แหง
ระบายน้ํา (ประตูปด-เปดน้ํา)
(ประตูปด-เปดน้ํา) จํานวน 2 แหง
1,390
695
348
347
1. จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการ
1. ครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมใหปลูก
ครัวเรือน
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน
สงเสริมใหปลูกตนไมในบาน
ตนไม จํานวน 800 ครัวเรือน
เพื่อลดเมืองรอนรอยละ 50
จากทั้งหมด จํานวน 2,190 ครัวเรือน
ของครัวเรือนทั้งหมด
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)
3. บานเมืองสะอาดตา นาอยู
สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ

4. ประชาชนมีศาสนาเปนทียึด
เหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม

5. ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูติดเชื้อ
เอดส ไดรับการสงเคราะหและ
มีสวัสดิการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ขอมูลพื้นฐาน

(Baseline Data)
2. จํานวนคาเฉลี่ยปริมาณขยะตอ 2. ปริมาณขยะที่จัดเก็บเฉลี่ย
วันลดลงรอยละ 20
8.107 ตันตอวัน
3. จํานวนรานอาหารที่ติดตั้งบอ 3. มีรานอาหารในเขตเทศบาลที่ติดตั้ง
ดักไขมันทุกราน
บอดักไขมัน จํานวน 37 ราน
4. จํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล 4. มีจํานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล
ที่ปลอดการเผาในที่โลง
ทั้งหมด 2,190 ครัวเรือน
1. จํานวนการจัดกิจกรรมทาง
1. มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา
ศาสนา
ปละ 3 ครั้ง
2. จํานวนการจัดกิจกรรม
2. มีการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
และประเพณีทองถิ่น
ปละ 2 ครั้ง
3. จํานวนการจัดกิจกรรมคาย
3. มีการจัดกิจกรรมคายคุณธรรม
คุณธรรม
ปละ 1 ครั้ง
4. จํานวนการจัดกิจกรรมรวบรวม 4. มีการจัดกิจกรรมรวบรวม สืบคน
สืบคนประวัติอําเภอแมจันและ
ประวัติอําเภอแมจันและภาพเกา
ภาพเกา
ปละ 1 ครั้ง
จํานวนผูดอยโอกาส ผูพิการ
มีผูพิการ จํานวน 34 คน และ
ผูติดเชื้อเอดส ที่ไดรับการ
มีผูติดเชื้อเอดส จํานวน 11 คน
สงเคราะหและมีสวัสดิการ

เปาหมาย (Targets)
ป 2555-2559 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
11,836 ตัน

2,367 ตัน 2,367 ตัน 2,367 ตัน 2,367 ตัน 2,367 ตัน

37 ราน

20 ราน 10 ราน

7 ราน

-

-

2,190
ครัวเรือน

1,190
300
300
200
200
ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน ครัวเรือน

15 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

3 ครั้ง

10 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

5 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

5 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

34 คน

34 คน

-

-

-

-

11 คน

11 คน

-

-

-
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPI)

ขอมูลพื้นฐาน

เปาหมาย (Targets)

(Baseline Data)
ป 2555-2559 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559
6. ผูสูงอายุไดรับการดูแล
จํานวนผูสูงอายุ ที่ไดรับการ
มี จํ านวนผู สู งอายุ ที่ เข าหลั กเกณฑ ยั ง
456 คน
456 คน
มีสวัสดิการตามความเหมาะสม ดูแลและไดรับสวัสดิการ
ไมไดรับการสงเคราะห จํานวน 456 คน
7. ประชาชนทุกระดับไดรับการ
1. จํานวนผูผานการอบรม
1. มีผูตองการเรียนคอมพิวเตอร
300 คน
60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 60 คน
คอมพิวเตอรพื้นฐาน
จํานวน 300 คน
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนา
การศึกษา
2. จํานวนผูผานการอบรมภาษา 2. มีผูตองการเรียนภาษาตางประเทศ
300 คน
60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 60 คน
ตางประเทศ
จํานวน 300 คน
3. จํานวนจัดศูนยการเรียนรูชุมชน 3. มีผูมาใชบริการศูนยการเรียนรูชุมชน
1,000 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน 200 คน
(คอมพิวเตอร)
ไมนอยกวาปละ 200 คน
8. เยาวชนในทองถิ่นรูจักใชเวลา 1. จํานวนเยาวชนผูผานการอบรม 1. เยาวชนผานการอบรมเรื่องยาเสพติด
300 คน
60 คน 60 คน 60 คน 60 คน 60 คน
วางใหเกิดประโยชน มีกิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
จํานวน 120 คน และมีเยาวชน
การกีฬาตอตานภัยยาเสพติด
ตองการเขาอบรม จํานวน 300 คน
2. จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2. มีการจัดกิจกรรมตอตานยาเสพติด
20 ครั้ง
4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง
กีฬาตอตานยาเสพติด
ปละ 4 ครั้ง
9. ประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา
1. จํานวนการจัดกิจกรรมการ
1. มีการจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพ
5 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
มีการรวมกลุม จัดตั้งกลุมอาชีพ
อบรมอาชีพ
ปละ 1 ครั้ง
ชุมชนเขมแข็ง
2. มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมให
2. จํานวนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาชนมีรายไดจากการ
สงเสริมใหประชาชนมีรายได
5 ครั้ง
1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
ประกอบอาชีพคาขาย เชน อาหาร
จากการประกอบอาชีพคาขาย
ผลิตภัณฑพื้นบาน ปละ 1 ครั้ง
3. การจัดหาอาคารสถานที่
3. จัดหาอาคารสถานที่ เพื่อใชเปน
เพื่อใชเปนที่ดําเนินกิจกรรม
ที่ดําเนินกิจกรรมของชุมชน
1 แหง
1 แหง
ของชุมชน
จํานวน 1 แหง
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บทที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทาง
การพัฒนาทองถิ่น

บทที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่1
การพัฒนาดานการศึกษา
สงเสริมกิจกรรมเด็กเยาวชนและประชาชน

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน
2. สงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมจันเปนโรงเรียน 3 ภาษา
3. สงเสริมการศึกษาของประชาชน
4. สงเสริมการเรียนรูทงั้ ในระบบและนอกระบบใหมีคุณภาพ
5. สงเสริมคุณธรรมนําความรอบรู
6. สนับสนุนใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สงเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เด็ก เยาวชนและประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาสิ่งแวดลอมและ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ระบบบําบัดน้ําเสียและแกไขมลภาวะ
3. แนวทางจัดการขยะมูลฝอย
4. จัดหาและสงเสริมใหมีการปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสรางพื้นฐาน

1. กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษา ถนน สะพานรางระบายน้ํา พนังกั้นดินพัง
ใหอยูในสภาพดีไดมาตรฐาน
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานใหครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3. การดําเนินการขยายเขตไฟฟาน้ําประปาและการบํารุงรักษา ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
4. ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหนาอยูสวยงาม
5. ระบบปองกันน้ําทวม

กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาดานศาสนาและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานรับผิดชอบ

1. สงเสริมการจัดตั้งกลุมอาชีพ สงเสริมความเขมแข็งและการบริหารจัดการกลุม
2. สงเสริมรายไดของกลุมอาชีพใหเพิ่มสูงขึ้น
3. จัดตั้งศูนยฝกวิชาชีพและจําหนายผลผลิตชุมชน
4. สงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม
5. สงเสริมความรูและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหมแกสังคม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมการแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐ
7. สรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
8. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมจันทุกขั้นตอน

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

1. สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมลานนาตาง ๆ
2. จัดตั้งฟนฟูองคความรูในทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเขาสูสังคมภูมิปญญา
3. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4. ยกยอง เชิดชู บุคคลที่ทําประโยชนใหกับสังคม

สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา

สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
สํานักปลัด/กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาระบบการบริการ
ดานสาธารณสุข คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการสังคม

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของชุมชนและการจัดการบริการสาธารณสุขมูลฐาน
การอนามัย สิ่งแวดลอม ยาเสพติด และโรคเอดส
2. สงเสริมการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
3. สงเสริมสุขภาพอนามัยแกประชาชน
4. สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน
5. สงเสริมปองกันและปราบปรามแกไขปญหายาเสพติด
6. ปรับปรุงตลาดสด รานอาหาร รานเสริมสวย แผงลอยใหไดมาตรฐานและถูกสุขอนามัย
7. จัดสวัสดิการสงเคราะหแกเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูมีปญหาทางสังคม
8. จัดหามาตรการปองกันและรักษาทรัพยสินของประชาชนในเบื้องตน
9. ปลูกฝงใหประชาชนรวมมือกันในการสรางสังคมคุณธรรมที่เอื้ออาทร มีเมตตา
กรุณา เอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูกตเวที มีความเสียสละ
10. ดําเนินการโครงการคลังปญญาผูสูงอายุและตลาดนัดภูมิปญญาผูสูงอายุ

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักปลัด/กองการศึกษา/สธ.
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
สํานักปลัด/กองการศึกษา/สธ.
กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สํานักปลัด
สํานักปลัด/กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร
และการใหบริการ

แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเทศบาล
2. พัฒนาศักยภาพ จริยธรรม คุณธรรม และปองกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
ของบุคคลากร
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน โดยสนองตอบตอความตองการและ
แกไขปญหาใหกับประชาชนในพื้นที่
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชของหนวยงานใหพรอมสําหรับการใหบริการ
5. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติอื่น
6. สงเสริมระบบเครือขายระบบเตือนภัยและการบริหารภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ
7. สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
8. พัฒนาดานการทองเที่ยวของทองถิ่น
9. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
10. สงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบ
สป./กศ./สธ.
สป./กศ./สธ./กค./กช.
สป./กศ./สธ./กค./กช.
สป./กศ./สธ./กค./กช.
สํานักปลัด/กองชาง
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสู
การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
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สวนที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
องคกรในการทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติ เทศบาลตําบล
แมจัน แตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งประกอบดวย
1. นายบุญชม
คิ้วดวงตา
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน ประธานกรรมการ
2. นายสวย
รินนายรักษ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน กรรมการ
3. นางสมใจ
ศาสตรแยม
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมจัน กรรมการ
4. พัฒนาการอําเภอแมจัน
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
5. ปศุสัตวอําเภอแมจัน
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
6. นายชัยชาญ
รัตนพนาวงษ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
7. นายประธาน
เทพสาร
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
8. นางสุทัศน
คุณยศยิ่ง
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
9. นายนอย
ภูมิเทศ
ผูแทนประชาคม
กรรมการ
10. ด.ต.บุญธรรม
จีนา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นางจันทรสม
กันทะพงศ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให
ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เสนอต อสภาท องถิ่น คณะกรรมการพั ฒ นาท องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

6.2 วิธีการติดตามประเมินผล

6.2.1 การติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนการติดตาม
ควากาวหนาการดําเนินงานภายใตแผนพัฒนาสามป โดยใชแผนดําเนิงานเปนเครื่องมือในการติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป
6.2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยใชแบบประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีประเด็นในการประเมิน 2 สวน คือ
1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
2. การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด
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แบบในการติดตามประเมินผลใชตารางเครื่องมือ ดังนี้

ตารางความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมจันในภาพรวม
ประเด็น
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น
8. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจมาก

พอใจ

ไมพอ ใจ

