
 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 

1 

วิสัยทัศน ์(VISION) 

“สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะทั่วถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานด้านเศรษฐกิจที่ดี 
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและส่งเสริมการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (SREATEGY) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1   การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาที่  1     การคมนาคมและการจัดการจราจร 
แนวทางการพัฒนาที่  2     การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาที่  3     การจัดการผังเมืองชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่  4     พัฒนาบริการพ้ืนฐานด้านอ่ืน ๆ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่  1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่  2  การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่   1    การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่   2    การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาที่   3    การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาที่   4    การส่งเสริมพลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนาที่   5    การลงทุนและการพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4     การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 
แนวทางการพัฒนาที่   1   การสังคมสงเคราะห์ 
แนวทางการพัฒนาที่   2   การกีฬานันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่   3   การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่   4   การปูองกันและระงับโรค 
แนวทางการพัฒนาที่   5   การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5   การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  1   การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่  2   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาที่  3   การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6   การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่  1   การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและ

การสร้างพลเมืองดี 
แนวทางการพัฒนาที่  2   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่  3   การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่

ปฏิบัติการ   
แนวทางการพัฒนาที่  4   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ส่วนที ่1 
************************************************************************ 

บทน า 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 

นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็นต้นมา  
บทบาทอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่าง
มาก รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส้าคัญกับการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ก้าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระใน
การก้าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอ้านาจหน้าที่
ของตนเอง โดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท้าแผนการกระจายอ้านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ก้าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ้าเป็นแก่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ได้
ก้าหนดรูปแบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น  นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้ว 
ยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น   

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด้ารงต้าแหน่ง   
ทางการเมือง พ.ศ. 2542 

ท้าให้เห็นได้ว่า มีการก้าหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้การกระจาย
อ้านาจ เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆ  ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อ้านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ข้อ 4  ก้าหนดการจัดสรรภาษี
และอากร เงินอุดหนุน และรายได้อ่ืนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับการด้าเนินการ
ตามอ้านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม  โดยตั้งแต่ปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นคิด
เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรม    
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แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค้านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย จึงมีความจ้าเป็น
ในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกส้าคัญประการหนึ่งที่จะท้าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก้าหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก้าหนด มีการ
ควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม 
 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาลต้าบลแม่เมาะก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  ซึ่งแสดง
ถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ระดับชาติ) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล้าปาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ้าเภอแม่เมาะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของต้าบลแม่เมาะ และการพัฒนาตาม
นโยบายของผู้บริหาร 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  จึงเป็นกระบวนการก้าหนด
ทิศทางในอนาคตของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  โดยก้าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพเทศบาลต้าบลแม่เมาะ และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะ
ด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส้าคัญต่อเทศบาลต้าบลแม่เมาะเป็นอย่างยิ่ง   
ทั้งนี ้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นกรอบในการก้าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก้าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต้าบลแม่เมาะที่ต้อง
ก้าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท้าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ   ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบล 
แม่เมาะ  สามารถน้าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล
แม่เมาะ  ได้อย่างแท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้  
เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผู้วางแผนมีสายตา
กว้างไกลมองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ดังนั้น 
องค์กรจ้าเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นต้น 

2. ท้าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยู่อย่างนิรันดรจึงท้าให้มีการยอมรับ
แนวความคิดเชิงระบบเข้ามาใช้ในองค์กรยุคปัจจุบัน 

3. ท้าให้การด้าเนินการขององค์กรบรรลุถึงเปูาหมายที่ปรารถนาทั้งนี้ เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นงานที่ต้องกระท้าเป็นจุดเริ่มแรกของทุกฝุายในองค์กร  ทั้งนี้เพ่ือเป็นหลักประกัน
การด้าเนินการเป็นไปด้วยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

4. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้้าซ้อนเพราะการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้าให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจนและยังเป็นการอ้านวยประโยชน์ในการจัดระเบียบของ
องค์กรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจ้าแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้้าซ้อน 

5. ท้าให้เกิดความแจ่มชัดในการด้าเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นการกระท้าโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มาเป็นตัวก้าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในอนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ด้าเนินอยู่ 

กล่าวโดยสรุปว่า ไม่มีองค์กรใดที่ประสบความส้าเร็จได้ โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้น  
การวางแผนจึงเป็นภารกิจอันดับแรกที่มีความส้าคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 
 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 1  เตรียมการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
- เสนอโครงการเพื่อโปรดอนุมัติ 
- แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบล  

แม่เมาะ  และประชาคมต้าบล 
- เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  จัดประชุมประชาคมต้าบล ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาเทศบาล รับทราบปัญหา ความ
ต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ และน้าข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปัจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
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- รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลต่างๆ 
- ก้าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาและก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
- จัดท้าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 

ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 5  นายกเทศมนตรีต้าบลแม่เมาะ  พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 

ขั้นตอนที่ 6  การน้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ 
 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การวางแผนที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุ่งหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ก้าหนดให้ การก้าหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุ่งหมายที่ก้าหนด
มีความชัดเจนก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมายที่ก้าหนดไว้ได้อย่างสะดวกและ
เกิดผลดี 

2) ประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพ่ือคิดวิธีการให้องค์กรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝุายต่างๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่ด้าเนินมีความต่อเนื่องกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่างๆที่ท้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ อย่าง
คุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการประหยัดแก่องค์กร 

3) ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะการวางแผน
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต การวางแผนที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการ
วิเคราะห์พ้ืนฐานของข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้น แล้วท้าการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตและได้หาแนวทาง
พิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนไว้แล้ว 

4) เป็นเกณฑ์ในการควบคุม การวางแผนช่วยให้ผู้บริหารได้ก้าหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น
ทั้งนี ้เพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมที่ด้าเนินการคู่กัน  อาศัยซึ่งกัน
และกัน กล่าวคือถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่าแผนก้าหนดจุดมุ่งหมายและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม 

5) ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ การวางแผนเป็นพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ
และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝุาย
จัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเป็นการระดมปัญญาของคณะผู้ท้างานด้านการวางแผนท้าให้เกิดความคิด
ใหม่ๆ และความคิดสร้างสรรค์ น้ามาใช้ประโยชน์แก่องค์กรและยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคต
ระหว่างคณะผู้บริหาร 

 

6) พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนที่ดีจะเป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจใน
การท้างานของผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจน
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ว่าองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาบ้าง นอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นเครื่องมือฝึกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดี
ส้าหรับผู้บริหารในอนาคต 

7) พัฒนาการแข่งขัน การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่า
องค์กรที่ไม่มีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการ
ท้างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท้างาน ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

8). ท้าให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะ
บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ท้าให้กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวางไว้มุ่งไปที่จุดมุ่งหมายเดียวกัน มีการจัดประสาน
ในฝุายต่างๆ ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้้าซ้อนในงานฝุายต่างๆ ขององค์กรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซ้้าซ้อน
ในงานแต่ละฝุายขององค์กร 
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ส่วนที ่2 
****************************************************************************** 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
2.1 บริบทต าบลแม่เมาะ 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
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บทที ่2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

 
 
ข้อมูลทั่วไป 

2.1 ประวัติความเป็นมาของเทศบาลต าบลแม่เมาะ 

เทศบาลต้าบลแม่เมาะ   ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลต้าบลตั้งแต่วันที่  24  สิงหาคม พ.ศ.2550 ตาม
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่ วนต้าบลเป็นเทศบาลต้าบล  ลงวันที่ 24  
สิงหาคม  2550 ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านนาแขมพัฒนา  ถนนสายล้าปาง - แม่เมาะ   ต้าบลแม่เมาะ  อ้าเภอ
แม่เมาะ  จังหวัดล้าปาง  
 

2.2 อาณาเขต 
เทศบาลต้าบลแม่เมาะ   มีอาณาเขตการปกครองติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ดังนี้ 
อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดต่อกับ ต้าบลบ้านดง อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
อาณาเขตทางทิศใต้ ติดต่อกับ ต้าบลสบปูาด อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต้าบลนาสัก อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต้าบลพระบาท อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
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2.3 ประชากร   (ข้อมูล  ณ เดือนเมษายน  2556) 

 
ปี พ.ศ. 2554 (พฤษภาคม 2554) 

ชาย  จ้านวน 7,944 คน 
หญิง  จ้านวน 8,081 คน 
จ้านวนครัวเรือน  5,361 ครัวเรือน 
 

ปี พ.ศ. 2555 (พฤษภาคม 2555) 
ชาย  จ้านวน 7,897 คน 
หญิง  จ้านวน 8,034 คน 
จ้านวนครัวเรือน  7,669 ครัวเรือน 

 
ปี พ.ศ. 2556 (เมษายน 2556) 

ชาย  จ้านวน 7,877 คน 
หญิง  จ้านวน 8,039 คน 
จ้านวนครัวเรือน  7,779 ครัวเรือน 
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2.4 สภาพภูมิอากาศต าบลแม่เมาะ 

มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างอบอ้าวและหนาวจัดในฤดูหนาว  มีฝนตกเนื่องจากพ้ืนที่จัดอยู่
ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  3 ฤด ู

ฤดูร้อน   อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ในช่วงกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าว  
แดดจัด  และอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยในช่วงเวลากลางคืน  อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 35 – 43 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน   อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนตกต้องตามฤดูกาล แต่ในบางปีจะมีฝน
แล้ง 

ฤดูหนาว  อยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ในช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น มี
เมฆหมอกปกคลุม  ช่วงกลางวันอากาศเย็นสบาย ส่วนตอนกลางคืนอากาศ
จะหนาวเย็นมาก  อุณหภูมิอยู่ในช่วง 8 – 22 องศาเซลเซียล 

 
อุณหภูมิ 

สภาพพ้ืนที่ที่อยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขา  และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา  
อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 26.3 องศาเซลเซียล  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 29.9 องศาเซลเซียล ใน
เดือนเมษายน  และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้าสุด เท่ากับ 21.6 องศาเซลเซียล ในเดือนธันวาคม 

 
ความเร็วลม 

ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 0.8 นอต  โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่้าสุดพบในเดือน
ตุลาคมถึงธันวาคม เท่ากับ 0.4 นอต ส่วนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน เท่ากับ 1.3 
นอต 

 
ปริมาณน้ าฝน 
ปริมาณน้้าฝนที่ตกในเขตพ้ืนที่อ้าเภอแม่เมาะ  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศแบบร้อนชื้น

และมีพ้ืนที่เป็นปุาไม้  โดยปริมาณน้้าฝนที่ตกลงวัดได้จากพ้ืนที่โล่งและเป็นพ้ืนที่ราบที่อยู่อาศัย  
โดยปริมาณน้้าฝนที่ตกเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 87 มิลลิเมตร  โดยปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่้าสุดพบในเดือน
มกราคม เท่ากับ 2.3 มิลลิเมตร  และปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนกันยายน เท่ากับ 212.5 
มิลลิเมตร  นอกจากนี้ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อวัน ทั้งปี เท่ากับ 9 มิลลิเมตร 
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2.5 เนื้อที่และลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่เขตต้าบลแม่เมาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา  ลักษณะภูมิ
ประเทศตอนกลางของแอ่งแม่เมาะ  โดยแบ่งตามธรณีสัณฐานได้เป็น 

พ้ืนที่ราบลุ่มน้้าปัจจุบัน  ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งน้้า  เช่น น้้าแม่เมาะ  น้้าแม่ขาม  
และห้วยต่างๆ  เช่น ห้วยหลวง ห้วยทราย ห้วยคิง และห้วยเป็ด  มีระดับความสูงประมาณ +300 
ถึง + 320 เมตร  พ้ืนที่เป็นแนวแคบๆ ขนาดกับล้าน้้าและเอียงเทเหาล้าน้้า  ปัจจุบันพ้ืนที่ราบลุ่มนี้
ยังคงสภาพเดิมเฉพาะบริเวณนอกเขตการใช้ประโยชน์ของ กฟผ.แม่เมาะ  ได้แก่ สองฝั่งน้้าแม่เมาะ
ด้านเหนือบริเวณบ้านดง  บ้านหัวฝาย  และด้านใต้บริเวณบ้างหางฮุงจนจรดอ่างเก็บน้้าแม่เมาะ  
บางส่วนของห้วยหลวงและห้วยคิง 

พ้ืนที่ราบเชิงเขา  ได้แก่ พื้นที่ลาดด้านตะวันตกของแอ่งแม่เมาะ  มีความสูงของพ้ืนที่ตั้งแต่
ระดับ +340 ถึง + 380 เมตร  ความลาดเอียงอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใต้
ตามทิศทางการไหลของห้วยหลวง  ห้วยกาว และห้วยนาปม   ลักษณะพ้ืนที่เป็นแนวขนาดกับทิว
เขาสูง มีความลาดเอียงสม่้าเสมอ  ประกอบด้วยเศษหินที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวลวัตถุ และ
ตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวของกรวด ทราย และดินเหนียว 

เขตภูเขาสูง  ได้แก่ พ้ืนที่ซึ่งอยู่สูงกว่า +400 เมตร  ขึ้นไป  ซึ่งเป็นภูเขาสูงด้านตะวันตก
ของแอ่งแม่เมาะ  วางตัวอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้  ประกอบด้วย หินเศษ
หินภูเขาไฟยุคเพอร์โมไทรแอลซิก  พ้ืนที่มีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไม่ปรากฏเป็นสัน
เขาชัดเจน  ร่องน้้าเป็นรูปตัววีลึก  ผนังร่องน้้าชัน 

เทศบาลต้าบลแม่เมาะ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีลักษณะ เป็นชุมชน ชนบทกึ่ง
เมือง พ้ืนที่การท้าเหมืองถ่านหินลิกไนต์ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร่   
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ ประมาณ  70 % เป็นภูเขา และ 30 % เป็นพ้ืนที่
ราบ  และมีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ 400  เมตร 
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2.6 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 

ด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ราบเชิงภูเขา และมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลาย สามารถแบ่งลักษณะของการใช้ประโยชน์ในที่ดินของต้าบลแม่เมาะออกได้ดังนี้ 

 

ที ่ พื้นที่ พื้นที่ (ไร่) พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

1 ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่มเตี้ย 5206.83 8.33 4.80 

2 นาด้า 353.80 0.57 0.33 

3 บ่อลูกรัง 322.06 0.20 0.11 

4 ปุาแดงหรือปุาเต็งรัง 38908.72 62.25 35.84 

5 ปุาเบญจพรรณ 554.47 0.89 0.51 

6 
ปุาประเภทผลัดใบเสื่อมสภาพโดย
นิยามตามหลักนิเวศน์ 

7015.13 11.22 6.46 

7 ไม้ผสมผสาน 383.04 0.61 0.35 

8 ย่านอุตสาหกรรม 2004.81 3.21 1.85 

9 สถานที่ราชการ 2819.38 4.51 2.60 

10 ส่วนปุา 7592.70 12.15 6.99 

11 หมู่บ้าน 10671.05 17.07 9.83 

12 เหมืองแร่ก้าลังด้าเนินการ 27803.36 44.49 25.61 

13 แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 4303.27 6.89 3.96 

14 
อ่ืนๆ (โครงการจัดสรรที่ดิน สนาม
กอล์ฟ ฯลฯ) 

837.01 1.34 0.77 
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2.7 การแบ่งเขตการปกครองท้องที่ 
 
เทศบาลต้าบลแม่เมาะ มีจ้านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบดูแล  จ้านวน  12  หมู่บ้าน  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ 

บ้านห้วยเป็ด 1 910 873  
 
 
 
 
 

บ้านห้วยรากไม้ 2 836 336  
 
 
 
 
 

บ้านหางฮุง 3 240 260  
 
 
 
 
 

บ้านเมาะสถานี 4 703 272  
 
 
 
 
 

บ้านปงชัย 5 
 
 
 
 

 

1,143 459  
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ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ 

บ้านห้วยคิง 6 1,525 1,613  
 
 
 
 
 

บ้านใหม่นาแขม 7 1,754 741  
 
 
 
 
 

บ้านเมาะหลวง 8 3,055 1,187  
 
 
 
 
 

บ้านเวียงสวรรค์ 9 1,918 680  
 
 
 
 
 

บ้านใหม่มงคล 10 1,632 519  
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ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
จ านวน

ประชากร 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

ภาพถ่ายทางภูมิศาสตร์ 

บ้านนาแขมพัฒนา 11 1,370 498  
 
 
 
 
 

บ้านเวียงหงส์
ล้านนา 

12 830 340  
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2.8 ข้อมูลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
 โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ 1 แห่ง   
 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย ์
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 4 ศูนย ์
 ศูนย์บริการการศึกษาตามอัธยาศัย อ้าเภอแม่เมาะ 1 ศูนย ์
 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน 12 แห่ง 
 ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 

    
2.9 ข้อมูลด้านศาสนา 
 

ล้าดับ ชื่อ วัด/ส านักสงฆ์/โบสถ์ ที่ตั้ง 

1. วดัมงคลเกษตร หมู่ท่ี 1 บา้นหว้ยเป็ด   ต.แม่เมาะ 

2. วดัหางฮุง หมู่ท่ี 3 บา้นหางฮุง   ต.แม่เมาะ 

3. วดัม่อนคีรีไชยแม่เมาะ หมู่ท่ี 4 บา้นเมาะสถานี  ต.แม่เมาะ 

4. วดัแม่ปง (ปงชยั)  หมู่ท่ี 5 บา้นปงชยั  ต.แม่เมาะ 

5. วดัหว้ยคิง หมู่ท่ี 6 บา้นหว้ยคิง   ต.แม่เมาะ 

6. วดัเมาะหลวง หมู่ท่ี 8  บา้นเมาะหลวง  ต.แม่เมาะ 

7. วดัทุ่งกลว้ยโพธาราม หมู่ท่ี 8 บา้นม่อน-ทุ่งกลว้ย   ต.แม่เมาะ 

8. วดัใหม่มงคล หมู่ท่ี 10 บา้นใหม่มงคล  ต.แม่เมาะ 

9. วดันาแขม หมู่ท่ี 11บา้นนาแขมพฒันา  ต.แม่เมาะ 

10. ส านักสงฆใ์หม่เจริญธรรม หมู่ท่ี 2 บา้นหว้ยรากไม ้  ต.แม่เมาะ 

11. ส านักสงฆอ์มัพวนัธรรมสถิต หมู่ท่ี 3 บา้นหางฮุง  ต.แม่เมาะ 

12. ส านักสงฆแ์ผ่นดินหวดิ หมู่ท่ี 5  บา้นปงชยั   ต.แม่เมาะ 

13. ส านักสงฆร์ตันภูต(วดัถ ้าผากลว้ย) หมู่ท่ี 8  บา้นม่อน-ทุ่งกลว้ย  ต.แม่เมาะ 

14. ส านักสงฆเ์วยีงสวรรค ์ หมู่ท่ี 9  บา้นเวยีงสวรรค ์ ต.แม่เมาะ 

15. ส านักสงฆเ์วยีงหงสล์า้นนา หมู่ท่ี 12 บา้นเวียงหงสล์า้นนา  ต.แม่เมาะ 

 
2.10 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

สถานพยาบาล 

 โรงพยาบาลของรฐั   ขนาด 30 เตียง   จ านวน  1  แห่ง 

 สถานพยาบาลของรฐัวิสาหกิจ  ขนาด 10 เตียง  จ านวน  1  แห่ง 

 รา้นขายยาแผนปัจจุบนั จ านวน  3  แห่ง 

 คลินิกเอกชน จ านวน  1  แห่ง 
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สถานะสุขภาพของประชาชนในต าบลแมเ่มาะ  โรค  5  อนัดบัแรก  เกิดในพ้ืนท่ี    

1. ระบบทางเดินหายใจ   

2. โรคระบบยอ่ยอาหาร 

3. โรคระบบไหลเวียนเลือด 

4. โรคระบบกลา้มเน้ือรวมโครงร่างและกลา้มเน้ือยึดเสริม 

5. โรคเก่ียวกบัระบบต่อมไรท่้อ โภชนาการและเมตตาโบริซึม   
 

2.11 หน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์น   

 สถานีต ารวจ จ านวน    1    แห่ง 

 สถานีดบัเพลิง    จ านวน    2    แห่ง 

 ท่ีท าการเทศบาลต าบลแม่เมาะ (งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั) 

 
2.12 สถานที่ส าคัญและแหล่งท่องเที่ยว 

อ้าเภอแม่เมาะมีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมอย่างมาก  เนื่องจากทุกพ้ืนที่อ้าเภอ
แม่เมาะในแต่ละต้าบล  เป็นกลุ่มคนที่เกิดจากคนในพ้ืนที่หรือที่เรียกว่าคนถิ่นฐานเดิม  คือกลุ่มคน
แม่เมาะแต่ก้าเนิด  และกลุ่มคนที่ได้อพยพมากจากในเขตพ้ืนที่รอยต่อ  ทั้งจากพ้ืนที่ของจังหวัด
เชียงราย และจังหวัดแพร่  อันประกอบด้วยประชากรที่หลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธุ์  ทั้งคน
พ้ืนเมือง (คนเมือง) คนพ้ืนเมืองผสมพม่า  คนพ้ืนเมืองผสมเงี้ยว (ไทยใหญ่)  ซึ่งการอพยพจากคน
หลากหลายกลุ่มได้น้าเอาวัฒนธรรมจากถิ่นเดิมของตนเข้ามาในเขตพ้ืนที่ด้วย   อาทิเช่น  ประเพณี
แห่ช้างผ้า  ประเพณีสรงน้้าพระเจ้า 3 องค ์

ด้วยความเป็นชนพื้นเมือง  จึงมีวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน  คือ
เป็นกลุ่มคนที่รักสงบ  มีความผูกพันทางเครือญาติ  สังคมวัฒนธรรมเป็นแบบพ่ึงพาอาศัยกัน  มี
ภาษาพ้ืนเมืองเป็นภาษาถ่ิน  จะมีภาษาไทยใหญ่บ้างเป็นกลุ่มคนท่ีหางไกลออกไปเพียงไม่ก่ีหมู่บ้าน 

 
1)  สถานที่ส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 พระเจ้าสามองค์และศูนย์วัฒนธรรม 
 ถ้้าผากล้วย 
 ถ้้าอินทร์เนรมิต 

2)  แหล่งท่องเที่ยว 
 พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ ศึกษา เฉลิมเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
 ศาลาชมวิว กฟผ. แม่เมาะ 
 ทุ่งบัวตอง 
 ถ้้าผากล้วย บ้านเมาะหลวง 
 ภูเขาไฟจ้าปาแดด  บ้านเมาะหลวง 
 แผ่นดินหวิด  บ้านปงชัย 
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2.13 สถาบันและองค์กรสาธารณะ 
 องค์กรสาธารณะ  

-  สมาคมพัฒนา แม่เมาะ 
-  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ(PDA) 
-  สภาวัฒนธรรมอ้าเภอแม่เมาะ 

 
 องค์กรส่วนราชการจัดตั้ง 

-  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  อาสาสมัครต้ารวจบ้าน 

 
 การรวมกลุ่มของประชาชน   แยกประเภทกลุ่มเป็น 

-  สภาประชาชนแม่เมาะ 
-  กลุ่มเยาวชน 
-  กลุ่มพัฒนาสตรีต้าบลแม่เมาะ 
-  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
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ส่วนที ่3 
****************************************************************************** 

การวิเคราะห์ศกัยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ 

- การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่เมาะ 
3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) 
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บทที ่3 
การวิเคราะหศ์ักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ในการกระจายอ้านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว   ตาม
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก้าลังของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก้าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
มีอัตราก้าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก้าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก้าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก้าหนดจุดหมาย
หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก้าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส้าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนเทศบาลใน
การวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความตอ้งการของเทศบาล เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก้าหนดภารกิจ และแนวทางการด้าเนินงานเพ่ือน้าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ก้าหนดแผนงาน/โครงการของเทศบาล มีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ซึ่งนอกจากจะท้าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว  ยังเป็นการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส้าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก้าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก้าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน้าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก้าหนด
ไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท้าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจน
เกินศักยภาพและแก้ไขไม่ได้   ดังนั้น การจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะ
ได้ก้าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ
อย่างเป็นระบบ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ้ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อ าเภอ 

ในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ จะต้องพิจารณาน้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์ระดับชาติ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล้าปาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล้าปาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ้าเภอแม่เมาะ  และการพัฒนาตามนโยบาย
ของผู้บริหารมาเป็นแนวทางการจัดท้าให้สอดคล้องเชื่องโยงในแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
การจัดท้าแผนพัฒนาประเทศในระยะต่อไปต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ.2570  โดย

ก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่มีล้าดับความส้าคัญสูงในช่วง
ระยะ 5 ปี ของแผนฯ ดังนั้นกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ดังนี้ 
 

1) วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

 
2)  พันธกิจ 

2.1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2.2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด้ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง 

2.3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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3) วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

3.1 วัตถุประสงค์ 
3.1.1 ) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
3.1.2 ) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ 

3.1.3 ) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การ
ผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่้า 

3.1.4 ) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
3.2 เป้าหมายหลัก 

3.2.1 ) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้้าใน
สังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  

3.2.2 ) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3.2.3 ) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส้าคัญกับ
การเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 

3.2.4 ) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 
 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี

คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว  
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก้าหนดทิศทาง
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐาน
ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด  สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม น้าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส้าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

แนวทางที่ 1   การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่
ตนเอง  

แนวทางที่ 2   การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
ประเทศ  

แนวทางท่ี 3   การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

แนวทางที่ 4   การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

แนวทางท่ี 1   การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
แนวทางที่ 2   การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน

ไทยทุกช่วงวัย  
แนวทางท่ี 3   การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ

คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
แนวทางท่ี 4   การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ

คนไทยทุกคน  
แนวทางท่ี 5   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

แนวทางที่ 1   การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน    
มุ่งรักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  

แนวทางที่ 2   การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส้าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  

แนวทางท่ี 3   การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน  

แนวทางที่ 4   การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด  

แนวทางที่ 5   การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 
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แนวทางที่ 6   การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  

แนวทางที่ 7   การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

แนวทางท่ี 1   การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและ 
แนวทางที่ 2   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
แนวทางท่ี 3   การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม   
แนวทางที่ 4   การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความส้าคัญกับ        

การบริหารจัดการด้านการเงิน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

แนวทางที่ 1   การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

แนวทางที่ 2   การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง
พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แนวทางที่ 3  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาค
ส่วนเศรษฐกิจ  

แนวทางที่ 4   การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค ์ 

แนวทางท่ี 5   การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
แนวทางที่ 6   การมีส่วนร่วมอย่างส้าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัย

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของ
โรคภัย  

แนวทางท่ี 7   การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

แนวทางท่ี 8   การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจ 

แนวทางที่ 9   การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

แนวทางท่ี 10  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
แนวทางที่ 1   การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2   การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ

เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แนวทางท่ี 3   การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
แนวทางท่ี 4   การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และ

จัดล้าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด  
แนวทางที่ 5   การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
แนวทางท่ี 6   การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง  

และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
แนวทางที่ 7   การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขยะและน้้าเสียชุมชน  
แนวทางที่ 8   การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
 
 

 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดล าปาง 
 
1) วิสัยทัศน์ (VISION) 

“นครล าปางเป็นเลิศด้านเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ผู้น าด้านการผลิตเกษตรปลอดภัย ร่วมสร้างสังคมไทยอยู่ดีตามวิถีพอเพียง” 
   

2) พันธกิจ 

2.1) ด้านเศรษฐกิจ  : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจทั้ งใน
ภาคอุตสาหกรรม   การผลิต การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 2.2) ด้านสังคม :  พัฒนาจังหวัดล้าปางให้เป็นสังคมผาสุก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
บนฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานองค์ความรู้สมัยใหม่ 

2.3) ด้านความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  ส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการด้าเนินงานด้านความมั่นคง และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนว
ทางการจัดการแบบชุมชนเป็นฐาน 
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2.4) ด้านบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะขององค์กรและ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 
  

3) ประเด็นยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1 : การส่งเสริมความเข้มแข็งในการด าเนินงานด้านความม่ังคง และสร้าง

สมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ   
แนวทางการพัฒนาที่ 1  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรโดยการบริหาร

จัดการแบบบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณา

การ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง     
เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ไฟฟูา  การสื่อสาร  
ให้ทั่วถึง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้้าเพ่ือ
อุปโภค  บริโภคอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทางสังคม  

ชุมชนท้องถิ่น  และภาคประชาชนเพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนและ
สังคมมีความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้  พัฒนาทักษะอาชีพ  และสร้าง
จิตส้านึกท่ีดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมกระบวนการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมและกระบวนการธ้ารงไว้ซึ่งอัตตลักษณ์แห่งวัฒนธรรม
ของแต่ละพ้ืนที ่

 
ยุทธศาสตร์ที ่3 : การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร  ปลอดภัย  โดยเน้น
ประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค้าเพ่ิม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมและสร้างผลงานวิชาการทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที ่
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แนวทางการพัฒนาที่ 3  ก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย  และมีกลไกการ
ตรวจสอบที่เชื่อถือได้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมและกระตุ้นให้กับเกษตรกรและองค์กรเครือข่ายภาคการ
การเกษตรที่การพัฒนาองค์กรความรู้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  สร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเกษตรกร  และองค์กร
เครือข่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนและสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง

เป็น สังคม แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การปรับปรุงระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวและการส่ง เสริมระบบบริการ
สาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารของระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสร้าง
ความเข้มแข็งในการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและพัฒนาระบบสนับสนุนการตลาด
ท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  เพ่ือ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การพัฒนาเซรามิกและส่งเสริมหัตถกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการค้าและการ

ลงทุนทั้งระบบ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบ 

และการผลิตเพ่ือใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเซรามิกและ
หัตถอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมูลค่าสูง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการสร้างและการพัฒนาตราสินค้า (Brand) ให้เป็นที่

ยอมรับในตลาด 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  สนับสนุนและพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5  สร้างและพัฒนาการเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply 

Chain)  แ ล ะ พั ฒ น า ร ะบ บ โ ล จิ ส ติ ก ส์ เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน 

แนวทางการพัฒนาที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ  และเครือข่าย
ชุมชนบนฐานรากของความรู้สมัยใหม่  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง 

 
1) วิสัยทัศน์ (VISION) 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปางเป็นองค์กรของประชาชน เพ่ือประชาชน
จังหวัดล าปาง”  
   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าปาง (Strategy) 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัล าปางในฐานะท่ีเป็นศูนยป์ระสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน

จงัหวดัล าปาง และนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล าปางประธานประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดับจงัหวดั 

และตามแนวทางของหนังสือทั้งสองฉบบัขา้งตน้ท่ีไดใ้หแ้นวทางในการปฏิบติัไว ้ 

มติท่ีประชุมฯ เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556   ไดใ้หค้วามเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัล าปาง เพ่ือจดัท าแผนพฒันาสามปี ( พ.ศ.2557-2559) 

ดงัน้ี 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
แนวทางท่ี 1   การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษาถนน สะพาน 
แนวทางท่ี 2   การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
แนวทางท่ี 3   การไฟฟูาสาธารณะ 
แนวทางท่ี 4   การวางผังเมือง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางท่ี 1   การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2   การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และการเฝูาระวังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
แนวทางท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 2  การศึกษา 
แนวทางท่ี 3  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4  การปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
แนวทางท่ี 5  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4 : การพัฒนาเศรษฐกิจ   
แนวทางท่ี 1  การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 2  การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 : การบริหารและพัฒนาองค์กร 

แนวทางท่ี 1  การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี 2  การปรับปรุง  พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงาน 

  
 
 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอแม่เมาะ 

 
1) วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ชุมชนวิถีพอเพียง  เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์”  
   

2) พันธกิจ (Mission) 
1) ด้านเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุ้น และส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐาน

ราก  โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม  และพัฒนาต่อยอดสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2) ด้านสังคม :  พัฒนาอ้าเภอแม่เมาะให้เป็นสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างสร้างสรรค์  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการบริหารจัดการแบบองค์รวม 
3) ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

ด้าเนินงาน  และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณาการ 
4) ด้านบริหารจัดการ : เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพ้ืนที่แบบบูรณา

การและพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง  โดยยึดฐาน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 

 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอ าเภอแม่เมาะ (Strategy) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม  ไฟฟูา  การสื่อสาร  ให้ทั่วถึง 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้้าเพ่ืออุปโภค บริโภคอย่าง
เป็นระบบ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.3  สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวม  และพัฒนา

คุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
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กลยุทธ์ที่ 1.4  ส่งเสริมกระบวนการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมและกระบวนการธ้ารงไว้ซึ่งอัตตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละ
พ้ืนที ่

กลยุทธ์ที่ 1.5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้สู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ 1.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข  และปูองกันปัญหายาเสพติในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2.1   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2   การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 
กลยุทธ์ที่ 2.3   พัฒนาคุณภาพและความเข้มแข็งของเด็กวัยเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.4   พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 2.5   ส่งเสริมโอกาสทาการศึกษา  โดยมอบทุนการศึกษาอย่างทั่วถึงในทุก

ระดับ 
กลยุทธ์ที่ 2.6   ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  และองค์

ความรู้ที่หลากหลาย  ทั้งที่เป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมและองค์ความรู้
สมัยใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.7   การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ และ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าแบบบูรณาการ  เพื่อสนับสนุนการเกษตร 
ลดปัญหาน้้าท่วม และภัยแล้ง 

กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนา  ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ 
กลยุทธ์ที่ 3.3  กลยุทธ์อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.4  เพ่ิมขีดความสามารถ  และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง  ในการดูแล

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้้าเสียในชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตร โดยการ
เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.2   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ  และสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 4.3   ส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างกลุ่ม เครือข่ายและสถาบันทางการเกษตร 
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กลยุทธ์ที่ 4.4   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4.5   พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ 5.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 
กลยุทธ์ที่ 5.2  การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ 5.3  พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพของการท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
 
 

 
 นโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลแม่เมาะ 

 
1.) นโยบายด้านการพัฒนาองค์กร 

1.1)  พัฒนาองค์กรเทศบาลต้าบลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการ และเป็น หน่วยบริการสังคมที่ดี  มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา  เพ่ิมพูนความรู้  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานข้าราชการ  ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลอันส้าคัญของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ปรับปรุงการให้บริการประชาชน เนื่องจากเทศบาลต้าบลแม่เมาะเป็น
องค์กรที่ให้บริการประชาชน ช่วยเหลือประชาชนแทบทุกด้าน เพ่ือสร้างความเชื่อถือ ความ
ศรัทธา ความร่วมมือต่อเทศบาล ภายใต้แนวคิดเทศบาลต้าบลแม่เมาะเป็นของประชาชนและ
ท้าเพ่ือประชาชน พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นผู้ให้การบริการประชาชนอย่างมืออาชีพ มี
น้้าใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด  
“ประชาชนคือคนส้าคัญ” การให้บริการต้องรวดเร็ว ถูกใจและถูกต้อง 

1.2)   ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยโดยพัฒนากลไกการท้างานในระบอบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 

1.3)   การบริหารงบประมาณในองค์กร จะบริหารงบประมาณของประชาชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  และงบประมาณที่น้ามาบริหาร  ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้ มีการบริหารงบประมาณแบบโปร่งใส 

 
2.) นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

2.1)  ด้าเนินรอยตามพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รู้รัก
สามัคคี” ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประชาชนแตกความสามัคคี แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นพรรค เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟ้ือซึ่งกันและกัน  ต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดเวทีประชาคม ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมตัดสินใจ
ร่วมกัน 
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2.2)  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยพัฒนากลไกการท้างานใน
ระบอบสภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของ
ชุมชนและภาคประชาชนสังคม 

2.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 

2.4)  ส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม เป็นการพัฒนา
จิตใจของประชาชน เพ่ือลดการกระท้าความรุนแรงต่อเด็ก  สตรีและครอบครัว 

2.5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  
รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จ้าเป็นพื้นฐานส้าหรับการพัฒนาเด็ก  เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

2.6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการออกก้าลังกายและเล่นกีฬา 
เพ่ือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน 

2.7) สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
2.8) ควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  และการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเทศบาล 
2.9) พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เช่น  ตลาดสด  ร้านค้า

ร้านอาหาร  เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน 
2.10) สนับสนุนการแข่งขันกีฬา  การเล่นกีฬาของกลุ่ม ๆ  เพ่ือเป็นการสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
2.11) ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 
3) นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

3.1)  ก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนหรือจัดหาสื่อต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลแม่เมาะไว้ค้นคว้าศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 

3.2)  ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียน 
ระดับประถม   เพ่ือให้เด็กในเขตเทศบาล  มีสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

3.3) ส่งเสริม  สนับสนุนและให้ความรู้โครงการอบรมต่าง ๆ  ที่ชุมชนมีความ
ต้องการ   เช่น  อบรมให้ความรู้ด้านดนตรีไทย  กลองปูุจา  กลองยาว  เป็นต้น 

3.4) ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  ที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตเทศบาลจัด
ขึ้น 

3.5) จัดซื้อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่จ้าเป็นส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน 

3.6)  อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีจ้าเป็นและอยู่ในอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 
3.7)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ  ที่ชุมชนจัดขึ้น

หรือเทศบาลเป็นผู้ด้าเนินการจัดขึ้น 
3.8) ส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละภาค 
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3.9) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมอ้าเภอแม่เมาะโดยการก่อสร้างอาคาร  รั้วและอ่ืน ๆ ที่
จ้าเป็น 

3.10) พัฒนาคนให้มีคุณธรรมน้าความรู้ โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิตเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ให้มีความรู้พื้นฐานเข้มแข็ง รักการอ่าน  
มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการ 
พร้อมก้าวสู่โลกของการท้างานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ  สร้าง  และพัฒนาก้าลังคนที่
เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3.11) ส่งเสริมการฝึกอบรมในแขนงวิชาต่าง ๆ เช่น ศูนย์การอบรมคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาบุคลากร  การพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ ฯลฯ  

3.12) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาภูมิปัญญาของท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ 
 
4) นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

4.1) พัฒนาผิวถนน โดยการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านหรือปรับปรุง
ผิวถนน ที่เกิดการช้ารุดแต่ละหมู่บ้าน  สร้างสะพานข้ามล้าห้วยตามหมู่บ้านต่าง ๆ  หรือวางท่อ
ระบายน้้า 

4.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านโดยการก่อสร้างระบบ
ประปาเพ่ิมเติม ปรับปรุงระบบประปาเดิมที่มีอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้น หรือขยายเขตประปาให้
ประชาชนได้ใช่น้้าอย่างท่ัวถึง 

4.3) พัฒนาไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน  เช่นขยายถนน  ท้าเสาหลักกั้น  ปรับปรุง
ไหล่ถนนส้าหรับ ประชาชนใช้เดิน  ท้าความสะอาดไหล่ถนน  ตัดหญ้าไหล่ถนน 

4.4) พัฒนาผิวถนนโดยการตีเส้นจราจรและอ่ืน ๆ 
4.5) ก่อสร้างรางระบายน้้าหรือวางท่อเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมบ้านของ

ประชาชน 
4.6) ขยายเขตไฟฟูา  และไฟสาธารณะตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
4.7) พัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตรหรือติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
4.8) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หรืออาคารอ่ืนที่จ้าเป็นเพ่ือใช้ในกิจการของ

เทศบาลหรือของหมู่บ้าน 
4.9) ก่อสร้างสนามกีฬากลางหรือปรับปรุงสนามกีฬาเดิมที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ  

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ออกก้าลังกาย 
4.10) การพัฒนาการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการด้าเนินการ

ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
 

5) นโยบายการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 
5.1) ส่งเสริม  สนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะและนอกเขต

เทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
5.2) ปรับปรุง  พัฒนาภูมิทัศน์ย่านชุมชน สระน้้า ส่วนราชการและแหล่งท่องเที่ยวใน

เขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
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5.3) จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ของเทศบาล 

5.4) การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจ้าเป็นของประชาชนในหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านน่า
อยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้มาเยือน 

 
 

6)  นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม  การสร้างจิตส้านึกสาธารณะทางด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  แก่ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
6.2) พัฒนากระบวนการขององค์กรชุมชน  ประชาชน  เยาวชน  เพ่ือสร้าง

เครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและ
การด้าเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่ การลดสภาวะโลกร้อน   เช่น   โครงการขยะรีไซเคิล    
โครงการธนาคารขยะ  เป็นต้น 

6.3) ส่งเสริมสนับสนุนจัดบริหารจัดการ  การใช้พลังงานในครัวเรือนและในชุมชน  
เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานทางเลือก 

6.4)  จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นให้กับกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพ่ือให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน 

6.5)  ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
6.6)  ส่งเสริม  สนับสนุนและการจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาดใน

ครัวเรือนตามถนนและท่ีสาธารณะ 
6.7)  ปรับปรุง  ฟื้นฟู  บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
6.8)  จัดตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นเพ่ือบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
6.9)  ปูองกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 
7) นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

7.1)  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก้าลังใจให้กลุ่มคนดังกล่าว 

7.2)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
7.3)  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ยานพาหนะที่ใ ช้ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.4)  สร้างเครือข่ายด้านบริการประชาชน  การช่วยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉินให้มีทีมกู้ภัย  ต้ารวจชุมชน  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านพร้อมให้การ
ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว 
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8) นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
8.1)  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มในชุมชน  ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
8.2)  จัดหาหรือก่อสร้างอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ

ในชุมชน 
8.3)  อบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพที่มีความต้องการพัฒนาอาชีพของตนเอง เพ่ือสร้าง

รายได้ให้กับครอบครัว 
8.4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน ด้าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8.5)  อุดหนุน สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
8.6)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน ซื้อสินค้าและบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้น

ในท้องถิ่น 
8.7)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีการออมเงินหรือจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นทุนในการ ด้าเนินกิจการต่าง ๆ ในชุมชนของกลุ่มต่อไป 
8.8)  จัดหาพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของ

ตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตเทศบาลต้าบลแม่เมาะ 
8.9)  จัดหาแหล่งน้้าให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรทั่วไป เช่น การขุดสระ การท้า

ฝาย การเจาะบ่อบาดาล เป็นต้น 
 

9)  นโยบายด้านการพัฒนาด้านอ่ืน 
การพัฒนาด้านอ่ืนให้อยู่ในอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย

บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล หรือนโยบายของรัฐบาล 
ทั้งนี้การจะน้านโยบายไปปฏิบัติ    เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต

เทศบาลต้าบลแม่เมาะ ให้ประสบผลส้าเร็จได้นั้นต้องอยู่ในอ้านาจหน้าที่ที่กฎหมายก้าหนด 
โดยต้องมาจากการท้าประชาคมหมู่บ้าน ความต้องการของประชาชน  แผนพัฒนาเทศบาล
และยุทธศาสตร์ของจังหวัดและในการปฏิบัติงาน ต้องขอสนับสนุนความร่วมมือในทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับภายในได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน 
และการสนับสนุนจากภายนอก ได้แก่ องค์กร ภาคี เครือข่าย ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชนทั่วไป ชุมชน และพ่ีน้องประชาชน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะท้างาน พร้อมที่จะเสียสละ
เวลาเพื่อต้าบลแม่เมาะของพวกเราทุกคน 
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3.2 สภาพแวดล้อมและศักยภาพชุมชน 

ต้าบลแม่เมาะ ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน  ภายใต้ความหลากหลายของคนในชุมชน ซึ่งบางแห่งเป็นชุมชนที่อยู่รวมกันโดยการอพยพ  บางชุมชนเป็น
การย้ายถิ่นฐานของคนต่างภูมิภาค ต่างความเชื่อ ท้าให้บริบทของชุมชนมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนแอในบ้างเรื่อง 

 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพชุมชน 

SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบ่า้น จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     

บา้นหว้ยเป็ด  

หมูท่ี ่1 

1. มแีหลง่ทอ่งเทีย่วรมิอา่งเก็บน ้า 1. ความรูรั้กสามัคคขีองคนในชมุชนยังมี

นอ้ย 

1. มแีหลง่งบประมาณจากสว่นราชการ

ในเขตพืน้ทีห่ลากหลาย 

1. ขาดความร่วมมอืและการประสานงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ 

 2. มตีน้ทนุทางสงัคม  เศรษฐกจิทีด่ ี 2. ปัญหาคนในชมุชนตดิการพนัน และ
ยาเสพตดิ 

 2. ระเบยีบกฎหมายไมช่ว่ยสนับสนุนใน
กจิกรรมพัฒนาบางอยา่ง 

 3. มกีารคมนาคมทีส่ะดวก   3. ปัญหาการขอเอกสารสทิธิ ์(โฉนด) 

          

     

บา้นหว้ยรากไม ้ 
หมูท่ี ่2 

1. ชมุชนมกีจิการโรงน ้าดืม่ชมุชน 1. ขาดความร่วมมอื และความสามัคคี
ของคนในชมุชนมนีอ้ย 

1. มแีหลง่งบประมาณสนับสนุนที่
หลากหลาย เชน่ เทศบาล  กองทนุ

ไฟฟ้า  กฟผ. สมาคมฯ  

1. ระเบยีบของทางราชการ หน่วยงาน
สนับสนุนมคีวามลา่ชา้ 

 2. มกีจิกรรมธนาคารรักษ์แมเ่มาะ 2. ปัญหาน ้าทว่มขงัทีไ่มม่ทีางระบาย 2. มงีบประมาณสนับสนุน SML กจิการ
โรงสขีา้ว 

2. ขัน้ตอนการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิ
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งลา่ชา้ 

 3. มสีนามไกช่น 3. ไฟสอ่งสวา่งในหมูบ่า้นมไีม่คลอบ

คลมุ 

 3. การใหค้วามชว่ยเหลอืจากหน่วยงาน 

บางครัง้ไมต่รงตามความตอ้งการ 

 4. มงีบประมาณหมู่บา้น กองทนุ
หมูบ่า้นบรหิารจัดการ 

  4. งบประมาณทีไ่ดรั้บจัดสรรไมเ่พยีงพอ
ตอ่การพัฒนาชมุชน 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพชุมชน 

SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบ่า้น จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     

บา้นหางฮงุ  หมู่
ที ่3 

1. ประชาชนมคีวามสามัคคแีละให ้
ความร่วมมอืซึง่กนัและกนั 

1. ชมุชนมพีืน้ทีว่า่งเปลา่จ านวนมากท า
ใหด้แูลไม่ทัว่ถงึ 

1. มแีหลง่งบประมาณสนับสนุนหลาย
แหง่ เชน่ เทศบาล  กองทนุพัฒนารอบ

โรงไฟฟ้า  สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. การรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ตา่งๆ มขีัน้ตอนมาก 

 2. มกีลุม่ปราชญช์าวบา้นทีม่ี
ความสามารถทีห่ลากหลาย 

2. ขาดแหลง่น ้าในการท าการเกษตร  2. การสนับสนุนงบประมาณทีไ่ม่
ตอ่เนือ่ง 

 3. มกีลุม่อาชพีทีห่ลากหลาย 3. การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ   

 4. มผีูน้ าทีเ่ขม้แข็งและมคีวามสามารถ 4. ปัญหาการลักขโมย   

          

     

บา้นเมาะสถานี  

หมูท่ี ่4 

1. ชมุชนมอีา่งเก็บน ้าขนาดใหญ่ 1. การจัดการน ้าเน่าเสยีของอา่งเก็บน ้า

เมาะสถานี 

1. มแีหลง่งบประมาณสนับสนุนหลาย

แหง่ เชน่ เทศบาล  กองทนุพัฒนารอบ

โรงไฟฟ้า  สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. ขัน้ตอนการประสานงานจากสว่น

ราชการ หรอืหน่วยงานตา่งๆ มมีาก 

 2. ความร่วมมอืและความสามัคคขีอง
คนในชมุชนมมีาก 

2. ฝุ่ นละอองในหมูบ่า้น  2. ไมม่หีน่วยงานหลักในการปรับปรุง
อา่งเก็บน ้าเมาะสถานีทีช่ดัเจน 

 3. มวีดัมอ่นครีไีชยทีส่วยงาม 3. ประชาชนไมม่เีอกสารสทิธิข์อง

ตนเอง 

 ขาดความตอ่เนือ่งในการตดิตามและการ

ด าเนนิการออกเอกสารสทิธิ ์

 4. มศีาลเจา้พ่อขนุโตทีป่ระชาชน
เคารพนับถอื 

   

          

     

บา้นปงชยั  หมู่
ที ่5 

1. ความรักสามัคคขีองคนในชมุชนที่
เขม้แข็ง 

1. ขาดแหลง่น ้าในการท าการเกษตร 1. หมูบ่า้นอยูใ่กลส้ว่นราชการตา่งๆ 1. มกีารสรา้งความไมเ่ขา้ใจใหก้บัคนใน
ชมุชนโดยกลุม่คนบางกลุม่ 

 2. มทีรัพยากรทางธรรมชาตทิีอ่ดุม

สมบรูณ์ 

2. ขาดเอกสารสทิธิใ์นทีด่นิ 2. ไดรั้บการสนับสนุนจากทอ้งถิน่ใน

ดา้นการพัฒนาเป็นอยา่งด ี

2. ภาครัฐไมเ่ขา้ใจในบรบิทของปัญหา

ของชมุชนอยา่งแทจ้รงิ 
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 3. มแีหลง่ทอ่งเทีย่วแผน่ดนิหวดิ 3. สงัคมในหมูบ่า้นเริม่เสือ่มทางจติใจ 3. หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ เอกชน 
ชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ  

3. ผูม้อี านาจมผีลประโยชน์ทบัซอ้นใน
การพัฒนาตา่งๆ 

 4. เด็กเยาวชนสนใจดา้นกฬีาและมี

ความเป็นเลศิดา้นฟตุซอล, นักมวย 

4. เยาชนขาดความคดิในการสรา้ง

อนาคต 

4. มผีูแ้ทนหมู่บา้นทีเ่ป็นสมาชกิสภา

เทศบาล 

4. กระแสเทคโนโลยที าใหค้นในชมุชน

เกดิความไมเ่ขา้ใจและไมรู่เ้ทา่ทนั 

  5. พ่อบา้น แมบ่า้น เด็กและเยาวชนตดิ

สรุาเพิม่มากขึน้ 

  

  6. ถนนในหมูบ่า้นเริม่ช ารุดเสยีหาย   

          

     

บา้นหว้ยคงิ  

หมูท่ี ่6 

1. มผีูน้ าทีเ่ขม้แข็งและโดดเดน่ 1. พืน้ทียั่งขาดเอกสารสทิธิ ์ 1. มแีหลง่งบประมาณสนับสนุนการ

พัฒนาหลายแหง่ ไดแ้ก ่เทศบาล, 
กฟผ., กองทนุฯ, สมาคม, ฯลฯ 

1. หน่วยงานตา่งๆ ใหก้ารสนับสนุน

งบประมาณทีไ่มเ่พยีงพอ 

 2. ความร่วมมอืของคนในชมุชนที่

เขม้แข็ง 

2. ชมุชนตัง้อยูใ่กลแ้หลง่ผลติไฟฟ้าของ 

กฟผ.แมเ่มาะ มักพบปัญหาดา้นมลภาวะ 

2. ไดรั้บการสนับสนุนนักวชิาการในการ

ใหค้วามรูอ้ย่างจรงิจัง 

2. หน่วยงานราชการไมม่คีวามตอ่เนือ่ง

ในการใหก้ารสนับสนุนชว่ยเหลอื 

 3. มศีนูยก์ารเรยีนศลิปมวยไทยใน
ชมุชน 

3. การแพร่ระบาดของยาเสพตดิ และ
อาชญากรรมในชมุชน 

 3. โครงการจากสว่นราชการ หน่วยงาน 
องคก์ร มกีารอนุมัตทิีล่า่ชา้ 

 4. การประกอบอาชพีดา้นการเกษตรที่

ยังคงรักษาไว ้

4. ความเขา้ใจของคนในชมุชนกบั

หน่วยงานตา่งๆในพืน้ที ่

 4. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบไมใ่ห ้

ความส าคัญกับปัญหาดา้นมลพษิที่
เกดิขึน้ 

 5. คนในชมุชนมคีวามรับผดิชอบ 5. พืน้ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ซึง่ราษฎรได ้

อพยพออกจากพืน้ที ่

 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไมม่กีารแกปั้ญหา

ดา้นทีท่ ากนิทีช่ดัเจน 

 6. มวีดัทีเ่ป็นทีจ่ าพรรษาของเจา้คณะ

อ าเภอ 

6. ประชาชนมาจากหลายถิน่ฐานท าใหม้ี

ความผกูพันแบบหลวมๆ  มคีวามคดิทีไ่ม่
เหมอืนกนั 
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  7. ประชาชนกลุม่แม่บา้นไมม่อีาชพีที่
แน่นอน 

  

          

     

บา้นใหมน่าแขม  
หมูท่ี ่7 

1. มงีบประมาณของหมูบ่า้น จาก
กองทนุเงนิลา้น, ธนาคารรักษ์แมเ่มาะ 

1. น ้าเน่าเสยีจากรางระบายน ้า 1. หมูบ่า้นอยูใ่กลส้ว่นราชการ เชน่ 
เทศบาล และอ าเภอ 

1. ความลา่ชา้ของระบบราชการในการ
ประสานงานและการด าเนนิการ 

 2. มศีนูยเ์รยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 2. การจัดการจราจรในหมูบ่า้น 2. ไดรั้บการสนับสนุนจากทอ้งถิน่ใน

ดา้นการพัฒนาเป็นอยา่งด ี

2. การพัฒนาทีต่ดิระเบยีบฯ กฎหมาย

ตา่งๆ 

 3. มผีูน้ า และคณะกรรมการตา่งๆ ที่
เขม้แข็ง 

3. การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในพืน้ที ่ 3. หน่วยงานรัฐวสิาหกจิ เอกชน 
ชว่ยเหลอืในดา้นตา่งๆ  

3. พืน้ทีเ่ป็นเขต กฟผ.แมเ่มาะ 

 4. พืน้ทีห่มูบ่า้นมกีารวางผังทีเ่หมาะสม 4. ชมุชนเริม่มคีวามหนาแน่น 4. มสีถาบนัการศกึษาระดับอาชวีะอยูใ่น

พืน้ที ่

4. การออกเอกสารสทิธิจ์ากสว่นราชการ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. กจิการตลาด SML ทีส่รา้งเศรษฐกจิ
ใหช้มุชน 

5. ประชาชนไมม่ทีีด่นิส าหรับการท ากนิ   

 6. ชมุชนตัง้อยูใ่กลส้ว่นราชการตา่ง

ของอ าเภอ 

   

          

     

บา้นเมาะหลวง  

หมูท่ี ่8 

1. มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีภ่เูขาไฟจ าป่า

แดด 

1. คนในชมุชนขาดความรักสามัคคตีอ่

กนั 

1. มหีน่วยงานภาคดีา้นการพัฒนาหลาย

หน่วยงานไดแ้ก ่เทศบาล, กฟผ.แมเ่มาะ

, กองทนุรอบโรงไฟฟ้า, สมาคมพัฒนา
แมเ่มาะ, PDA 

1. การประสานงานระหวา่งหน่วยงาน 

องคก์ร ยังมรีะเบยีบฯ ขัน้ตอนมาก 

 2. มงีานประเพณีวัฒนธรรมแหช่า้งผา้ที่

เป็นอตัตลกัษณ์  

2. ปัญหาการเคารพกฎกตกิาของชมุชน

มนีอ้ย 

2. ผูน้ าใหค้วามส าคญัและตัง้ใจพัฒนา

ชมุชน 

2. งบประมาณดา้นการพัฒนาจาก

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบมจี ากัด 
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 3. เป็นทีต่ัง้ของศาลหลกัเมอืง 3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ
ในชมุชนมากขึน้ 

  

 4. มพีระสงฆท์ีเ่ป็นนักพัฒนา    

 5. เป็นหมูบ่า้นขนาดใหญ ่ประชากรมี
จ านวนมาก ผูค้นมจีติใจดงีาม 

   

 6. เป็นทีต่ัง้สถานทีอ่อกก าลงักายของ

ต าบล 

   

 7. พืน้ทีห่มูบ่า้นเป็นทีต่ัง้ของสว่น
ราชการทีส่ าคัญของอ าเภอ 

   

          

     

บา้นเวยีงสวรรค ์

หมูท่ี ่9 

1. มสีว่นราชการ สถาบนัการศกึษาอยู่

ในพืน้ที ่

1. คนในชมุชนขาดความสามัคคซีึง่กนั

และกนั 

1. หน่วยงานเอกชน เชน่ สมาคม PDA 

ใหก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษา และ
อาชพี 

1. การตดิตอ่ประสานงานจากหน่วยงาน

ทีส่นับสนุนมคีวามลา่ชา้ 

 2. การท างานเป็นทมีของกลุม่

คณะกรรมการตา่งๆในชมุชน 

2. ปัญหาระบบน ้าในการเกษตร 2. มเีทศบาล ใหก้ารสนับสนุนดา้นการ

พัฒนาสาธารณูปโภคตา่งๆ 

2. หน่วยงานตา่งๆ มขีัน้ตอนหรอืระเบยีบ

ฯ ทียุ่ง่ยาก มขีัน้ตอนเยอะ 

 3. ศนูยก์ารเกษตรปลกูผักปลอด
สารพษิ 

3. ประชาชนวา่งงานหรอืมอีาชพีประจ า 3. มหีน่วยงานรัฐวสิาหกจิ กฟผ.แมเ่มาะ 
สนับสนุนดา้นอืน่ๆ 

3. งบประมาณทีจ่ัดสรรใหห้มูบ่า้นมไีม่
เพยีงพอกับโครงการทีต่อ้งการ 

 4. กลุม่วสิาหกจิชมุชนการเพาะเห็ด 4. ไมม่ตีลาดรองรับกลุม่อาชพี 4. มงีบประมาณของกองทนุรอบ

โรงไฟฟ้า ร่วมสนับสนุนหมูบ่า้น 

 

 5. การร่วมกลุม่ของผูส้งูอายุทีเ่ขม้แข็ง    

  6. มฌีาปนสถานขนาดใหญแ่ละ

ทนัสมัย 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพชุมชน 

SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบ่า้น จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     

บา้นใหมม่งคล  
หมูท่ี ่10 

1. ทีต่ัง้ของชมุชนมคีวามเหมาะสมทาง
ภมูศิาสตร ์และมกีารวางผังเมอืงทีด่ ี

1. ปัญหาสขุภาพของกลุม่ผูส้งูอายุ 1. มหีน่วยงาน องคก์รทีค่อยสนับสนุน
ดา้นการพัฒนาทีห่ลากหลาย 

1. ขัน้ตอนการประสานขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรอื

สว่นราชการมมีากเกนิไป 

 2. ชมุชนเขม้แข็ง และมมีตชิมุชนที่
เขม้งวด 

2. ปัญหาการมั่วสมุของเยาวชนตาม
หอพักในชมุชน 

มสีถานประกอบการทีส่ามารถรองรับการ
ท างานของคนในชมุชน 

2. งบประมาณจากสว่นราชการมไีม่
พอเพยีงกับการพัฒนา 

 3. ในชมุชนมเีงนิทนุหมนุเวยีน ไดแ้ก ่

กองทนุหมูบ่า้น, ธนาคารรักษ์แมเ่มาะ 

3. การขาดแหลง่น ้าพืน้ทีท่ าการเกษตร   

 4. บคุลากรมคีวามพรอ้มในการพัฒนา 4. ความคดิของคนในชมุชนทีไ่มต่รงกนั   

 5. ชมุชนใหค้วามส าคัญตอ่กจิกรรม

ประเพณีตา่งๆ 

5. ขาดการประสานงานของคนในชมุชน   

 6. มคีวามสามัคคใีนการท างานของคน
ในชมุชน 

6. ประชาชนไมเ่ขา้ใจในระบบของทาง
ราชการทีด่ าเนนิการดา้นโครงการ 

  

 7. คนในชมุชนมสีขุภาพด ีมสีถานที่

ออกก าลงักายทีเ่หมาะสม 

7. ขาดความรู ้ความเขา้ใจในการเขยีน

โครงการ 

  

 8. มกี านันเป็นผูน้ าในชมุชน 8. มพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรับการท าปศุ
สตัว ์

  

          

     

บา้นนาแขม

พัฒนา  หมูท่ี ่
11 

1.คณะกรรมการหมูบ่า้นมคีวามเขม้แข็ง 

และมคีวามสามัคค ี

1.ไมม่ตีลาดรองรับกลุม่อาชพีในชมุชน 1.มแีหลง่งบประมาณจากสว่นราชการ 

เชน่ เทศบาล อ าเภอ 

1.การตดิตอ่ประสานงานระหวา่งชมุชน

กบัสว่นราชการมคีวามลา่ชา้ 

 2.มฌีาปนสถานทีไ่ดม้าตรฐานและมี

ความทนัสมัย 

2.การวา่งงานของคนในชมุชน 2.มกีารสนับสนุนกจิกรรมจากรัฐวสิาหกจิ

และเอกชน เชน่ กฟผ. สมาคมฯ PDA 

2.หน่วยงานสนับสนุนมกีฎระเบยีบและ

ขัน้ตอนทียุ่ง่ยาก 
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การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และศกัยภาพชุมชน 

SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบ่า้น จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     

 3.ไดรั้บโอกาสทางการศกึษา 3.แหลง่น ้าส าหรับการท าเกษตร 3.มแีหลง่งบประมาณจากกองทนุรอบ
โรงไฟฟ้า 

3.งบประมาณจัดสรรตา่งๆ มไีม่เพยีงพอ
ตอ่ความตอ้งการของชมุชน 

 4.มกีจิกรรมโครงการผักปลอดสารพษิ 4.ระบบไฟสอ่งสวา่งทางสาธารณะ   

          

     

บา้นเวยีงหงสฯ์ 

หมูท่ี ่12 

1. เด็กเยาวชนมคีวามสนใจในดา้นกฬีา 1. ความปลอดภัยในชมุชนมนีอ้ย ปัญหา

การลักขโมย และการเกดิอบุตัเิหต ุ

1. มแีหลง่งบประมาณทีส่นับสนุน

กจิกรรมหมูบ่า้นหลายแหง่ 

1. มลภาวะจากชมุชนใกลเ้คยีงทีเ่กดิ

จากการเผาถา่น 

 2. โบราณสถานวดัเวยีงหงสท์ีส่วยงาม 2. คนในชมุชนไมม่อีาชพีรองรับเป็น
รูปธรรม 

2. มหีน่วยงานราชการใหค้วามรูห้ลาย
หน่วยงาน 

2. การไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจาก
หน่วยงานรัฐวสิาหกจิในการใหก้าร

สนับสนุน 

 3. คนในชมุชนมคีวามรักสามัคคตีอ่กนั 3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ

ในชมุชน 

3. ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ใหก้ารสนับสนุนทีด่ ี 3. ปัญหาการออกเอกสารสทิธิข์อง

หมูบ่า้น 

 4. มอีา่งเก็บกักน ้าอยูใ่นชมุชน 4. ปัญหาการประกอบกจิกรรมเผาถา่น

ของคนในชมุชนทีท่ าใหเ้กดิมลภาวะใน

ชมุชน 

 4. การจัดสรรงบประมาณดา้นการพัฒนา

จากหน่วยงานตา่งๆ ลา่ชา้ 

  5. ปัญหาแหลง่เพาะพันธุล์กูน ้ายงุลาย
ในพืน้ที ่

 5. อบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้บอ่ยไม่ไดรั้บการ
แกไ้ข 
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ภาพที่....... แสดงแผนที่ความคดิในภาพรวมการวิเคราะห์ SWOT Analysis ต้าบลแมเ่มาะ 
 
 
3.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) และศักยภาพชุมชน 

จากการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกลุ่มผู้น้าชุมชน  ผู้น้าองค์กร และผู้น้า
เครือข่ายต่างๆ ในชุมชน โดยให้มีความหลากหลายในมิติด้านต่างๆ  ทั้งอายุ เพศ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  เพ่ื อ
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชนในเขตพ้ืนที่ต้าบลแม่เมาะถึงศักยภาพของชุมชน ปัญหา และ
โอกาสทางสังคมต่างๆ  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกชุมชนด้วย 
(SWOT Analysis)  ได้ดังนี ้

1.)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต าบลแม่เมาะ  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพ
และความพร้อมต่างๆ ที่ช่วยเสริมให้ชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพในการพัฒนา  และจุดอ่อนของชุมชนที่
พบเห็นซึ่งจะเป็นการยับยั้งมิให้เกิดการพัฒนาหรือท้าให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างช้าๆ  โดยมุ่งให้ทราบ
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง (ชุมชน)  โดยสรุปประเด็นต่างๆ 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในต าบลแม่เมาะ 

จุดแข็ง (Strength)  พบว่า ต้าบลแม่เมาะมีภูมิประเทศที่เป็นจุดศูนย์การของหน่วยงาน
ราชการระดับอ้าเภอ โดยตั้งอยู่ในเขตของอ้าเภอแม่เมาะ  เป็นแหล่งรวมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของ
อ้าเภอ  มีหน่วยงานภาคีต่างๆ ตั้งที่ท้าการอยู่ในเขตพ้ืนที่  อาทิเช่น การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
(เหมืองแม่เมาะ)  สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ  และยังมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของชุมชน  เช่น ถ่านหินลิกไนต์  แหล่งท่องเที่ยวภูเขาไฟ
จ้าปุาแดด  แหล่งท่องเที่ยวแผ่นดินหวิด  สุสานหอย  ถ้้าและสถาปัตยกรรมต่างๆ  เป็นแหล่งที่ตั้ง
สถานศึกษาขนาดใหญ่ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ  หรือโรงเรียนมัธยมของ
อ้าเภอแม่เมาะ ได้แก่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา  คนในเขตพ้ืนที่อ้าเภอแม่เมาะมีความรู้ความสามารถและเข้า
มามีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมของส่วนราชการหรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ  ผู้น้าที่มีความเข้มแข็งและ
เข้าใจในบทบาทและกระบวนการท้างานของหน่วยงาน  ชุมชนมีการรวมตัวในการด้าเนินกิจกรรมหลาย
อย่าง เช่น การรวมตัวของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มทางการเกษตร  การสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness)  พบว่า  ต้าบลแม่เมาะเป็นชุมชนที่มีการเคลื่อนย้ายหลายหมู่บ้าน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ในการท้าสัมปทานเหมืองแร่ของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญ่มี
การขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  เป็นแหล่งรวมของกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจาก
เป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ท้าให้ปัญหาทางสังคมมีมากขึ้น การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน  การเจริญทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจ  การที่
เป็นแหล่งที่ตั้งของการผลิตไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)  ท้าให้ชุมชนเกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น ปัญหาฝุุนละออง  ปัญหาน้้าเนาเสีย  ปัญหามลพิษทางอากาศ  ปัญหา
การจราจร  ปัญหาความไม่เข้าใจของคนในชุมชนต่อการด้าเนินงานของหน่วยงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลต่อการท้าการเกษตรกรรมที่ต้องเร่งผลผลิตจ้านวนมาก  ท้าให้เกิดการ
ใช้สารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกว้างซึ่งส่งผลต่อมาในด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน 

 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต าบลแม่เมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของส่วนราชการระดับอ้าเภอ 
2. มีหน่วยงานภาคีท่ีหลากหลาย เช่น กฟผ.     

แม่เมาะ สมาคมพัฒนาแม่เมาะ  ศูนย์พัฒนา
ชนบทผสมผสานแม่เมาะ, กองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟูาจังหวัดล้าปาง 

3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย และ
โดดเด่น เช่น แร่ลิกไนต์  ภูเขาไฟ  ฯลฯ 

4. ชุมชนมีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การบริหารงานของหน่วยงาน 

 

1. ชุมชนเป็นชุมชนที่ผู้คนมาจากหลายที่ หลาย
ภูมิภาค จึงมีความหลากหลายของผู้คนและ
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบางแห่งมีการตั้งที่อยู่อาศัยที่ห่างไกล
กัน ท้าให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง 

3. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี  ความ
ร่วมมือ และการสร้างภาคีที่ดีต่อกัน 

4. ขาดระบบฐานข้อมูลชุมชนที่ดี ถูกต้องและมี
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต าบลแม่เมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

5. ชุมชนมีการรวมตัวในการสร้างรายได้  เช่น 
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

6. มีกิจกรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์และมีความ
โดดเด่น 

7. รัฐได้จัดสวัสดิการชุมชนอย่างทั่วถึง มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน  มีสถานที่ออกก้าลังกายของ
ชุมชน  

8. มีการจัดบริการสาธารณะที่ดี  เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  ปลอดภัย 

9. มีปราชญ์ชุมชนที่หลากหลาย และกระจายอยู่
ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ 

5. กลุ่มแม่บ้านยังขาดอาชีพหลักที่มีความ     
มัน่คง 

6. ชุมชนยังขาดแหล่งน้้าในการท้าการเกษตร 
7. เอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง 
8. กฎระเบียบของชุมชนไม่เคร่งครัด และไม่

สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง 
9. ชุมชนยังขาดความรู้ในเรื่องการจัดท้า

โครงการ หรือการเขียนโครงการที่ต้องใช้
เทคนิคเฉพาะ 

 

2.)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของต าบลแม่เมาะ  เป็นการวิเคราะห์ใน
บริบทของหน่วยงานภายนอกที่เป็นแรงเกื้อหนุนหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนา
ด้านต่างๆ หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดจากบุคคล องค์กร หน่วยงานภายนอกชุมชน  
โดยมุ่งให้ทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นต่างๆ 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกต าบลแม่เมาะ 

โอกาส (Opportunity)  พบว่า  ในเขตพ้ืนที่ต้าบลแม่เมาะ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  มีตลาดขนาดใหญ่  มีหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ หลายหน่วยงาน องค์กร  และเป็น
พ้ืนทีส่ัมปทานถ่านหินลิกไนต์  ท้าให้องค์กรของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าภาคหลวงแร่เป็นจ้านวนที่
สูง  ท้าให้มีงบประมาณในการพัฒนามาก  นอกจากนี้ยังได้มีการให้การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในพื้นที่อีกหลายหน่วยงาน  เช่น กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  การท้าการเกษตรได้รับการสนับสนุนทั้ง
งบประมาณและองค์ความรู้จากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ (PDA)   กิจกรรมด้านการศึกษา  การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน การสังคมสงเคราะห์  ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแม่เมาะ  และ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนที่หรือกิจกรรมบริการสาธารณะอ่ืน นอกจากเทศบาลต้าบลแม่เมาะ   ยังได้รับ
การสนับสนุนจากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (เหมืองแม่เมาะ)  การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่างๆ 
ท้าให้ต้าบลแม่เมาะมีโอกาสทางการศึกษาที่ดี  มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างต่อเนื่อง 

อุปสรรค (Threat)  พบว่า ต้าบลแม่เมาะเป็นเขตพ้ืนที่สัมปทานเหมืองแร่ (ถ่านหิน
ลิกไนต์)  ท้าให้บางชุมชนต้องมีการอพยพอยู่ตลอดเวลา ทั้งการอพยพเพ่ือขุดถ่านหิน หรือการอพยพตาม
มาตรการการควบคุมมลพิษ  ท้าให้ชุมชนขาดการพัฒนาที่ถาวร  ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและพ้ืนฐานการด้าเนินชีวิต  ภาษา  นอกจากนี้จ้านวนประชากรที่มีการ
เคลื่อนย้าย  มีกลุ่มประชากรแฝงจ้านวนมากซึ่งเข้ามาในเป็นแรงงานรับจ้าง ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแออัด 
การขยายพื้นที่อยู่อาศัยจึงเกิดข้ึน การบุกรุกพ้ืนที่จึงเป็นปัญหาของชุมชน  ชุมชนต้าบลแม่เมาะมีการด้าเนิน
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ของหน่วยงานที่หลากหลายแต่การติดต่อระบบราชการท้าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมี
กฎระเบียบ และขั้นตอนที่หลากหลายท้าให้เกิดความล้าช้าและไม่สามารถตอนสนองได้ตามความต้องการ
อย่างเร่งด่วน  โดยจะพบว่าโครงการด้านการพัฒนาต่างๆ จะสามารถน้าสู่การปฏิบัติได้ต้องอาศัยระยะเวลา
ค่อนขา้งยาวนาน 

 

ผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของต าบลแม่เมาะ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. หน่วยงานภาคีในการให้การสนับสนุน
งบประมาณและความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย 
เช่น เทศบาล, กฟผ.แม่เมาะ, สมาคมพัฒนา 
แม่เมาะ, ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานแม่เมาะ, 
กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟูาฯ, กองทุน
สวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. 

2. ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลาย เช่น 
วิทยุชุมชน หรือการประชาสัมพันธ์รถเคลื่อนที่ 

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส้าคัญต่อ
กระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งโดยตนเอง 

1. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความ
แตกต่างทั้งความคิด และแนวทางปฏิบัติต่างๆ 

2. พ้ืนที่ไม่มีความชัดเจนในการพัฒนา  เนื่องจาก
บางพ้ืนที่เป็นเขต กฟผ.แม่เมาะ  เป็นปุาสงวน 
หรือพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า 

3. งบประมาณในการสนับสนุนจากส่วนราชการ 
องค์กรต่างๆ มีความไม่ต่อเนื่อง และเพียงพอ 

4. ขั้นตอนของระเบียบกฎหมายต่างๆ ของส่วน
ราชการที่ซับซ้อนและล้าช้า 

 
3.4 สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตต าบลแม่เมาะ 

1.) ด้านสาธารณูปโภค    ปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาของประชาชนในต้าบลแม่เมาะเป็นส่วน
ใหญ่โดยได้กล่าวถึงปัญหา ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  เช่น สภาพถนน ช้ารุด ถนนเข้าที่ท้ากินยังไม่มี การ
เดินทาง ไม่สะดวกปลอดภัย ถนนบางสายไม่มีท่อระบายน้้าท้าให้น้้าท่วมขังและไหลเข้าบ้านเรือนของ
ประชาชน ในช่วงฤดูฝน ไฟฟูาส่องสว่างยังไม่ทั่วถึง ในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่อาจ เป็นอันตรายต่อ
ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ การประปาหรือน้้าดื่มสะอาดยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
สภาพจราจรในบางพื้นท่ีไม่มีความเป็นระเบียบ ขาดวินัยทางจราจร สัญญาณไฟจราจร ไม่ทั่วถึง นอกจากนี้
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคต่างๆที่มีอยู่แล้วไม่ได้รับการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 
             แนวทางการแก้ไขปัญหา   เทศบาลฯควรส้ารวจและพิจารณาแก้ไขปัญหาใน
เรื่องที่จ้าเป็นเร่งด่วนเพ่ือลดปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และยังได้เสนอโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นรายพ้ืนที่ 
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2.) ด้านสังคมและเศรษฐกิจ  พบว่าปัญหา  การว่างงาน ของคนในชุมชน กลุ่มอาชีพขาด
ความมั่นคง รายได้ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีพ   

             แนวทางการแก้ไขปัญหา   ได้เสนอแนะด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรจัดหาสถานที่
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน เช่น สร้างสถานที่จ้าหน่ายสินค้าชุมชน ส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มต่างๆ เพ่ือสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืน ฯลฯ 

 
3.) ด้านสิ่งแวดล้อม  ปัญหาที่เป็นประเด็นส้าคัญ คือปัญหาฝุุนละอองจากการท้าเหมือง 

ถ่านหิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ปัญหาน้้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะอ่างเก็บน้้าแม่
เมาะ นอกจากนี้ยังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบของผู้ประกอบการค้าของเก่า  

            แนวทางการแก้ไขปัญหา   เทศบาลควรรณรงค์ ส่งเสริม การปลูกจิตส้านึกในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึง  ด้าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมผู้ประกอบการค้าของเก่าอย่าง
เคร่งครัด 

 
4.) ปัญหาด้านอ่ืนๆ  ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน ปัญหาเรื่องเสียงตามสาย ไม่

เพียงพอ ปัญหาการขาดพ้ืนที่ในการออกก้าลังกายและขาดอุปกรณ์กีฬา  ขาดสนามกีฬาที่เหมาะสมส้าหรับ
เยาวชน และผู้สูงอายุ 

            แนวทางแก้ไขปัญหา  ให้เทศบาลส้ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหาทางแก้ไขปัญหาและให้
การส่งเสริมสนับสนุนอย่างเหมาะสมในแต่ละประเด็นปัญหา 
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ส่วนที ่4 
****************************************************************************** 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
4.1 วิสัยทัศน์ 
4.2 พันธกิจ 
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ส่วนที ่4 
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 2561  เทศบาลต าบลแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยึดมัน่ธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) การสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดี 
3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและส่งเสริมการบริหารอย่างมีส่วนร่วม 

   
 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนได้รับการจัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามกฎหมายก้าหนด 

 
ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี 

 
กลยุทธ์ที่  1.1  การพัฒนาด้านการคมนาคมและการจัดการจราจร 

1.) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในเขตพ้ืนที่ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน 
2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายบนเส้นทาง การติดตั้งสัญญาไฟ

จราจร 

กลยุทธ์ที่  1.2  การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและระบบประปา 
1.) การขยายเขตไฟฟูาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.) การติดตั้งไฟส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคมทุกหมู่บ้าน และทางสาธารณะ 
3.) การปรับปรุง และการขยายเขตน้้าประปาภาคครัวเรือนให้ครอบคลุม 
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กลยุทธ์ที่  1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 
1.) จัดวางผังเมืองชุมชนเพื่อก้าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
2.) บริหารจัดการที่ดิน และก้าหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
3.) การควบคุมการก่อสร้าง และการรุกล้้าพื้นที่สาธารณะ 
4.) การก้าหนดมาตรฐานความปลอดภัยส้าหรับอาคารต่างๆ 

กลยุทธ์ที่  1.4  พัฒนาบริการพ้ืนฐานด้านอื่น ๆ  
1.) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนให้ครอบคลุม เช่น 

อาคาร  ศูนย์เรียนรู้  อาคารสินค้าชุมชน ฯลฯ 
2.) การพัฒนาและจัดให้มีบริการสาธารณะที่เป็นส่วนรวม เช่น การสร้าง

พิพิธภัณฑ์ชุมชน  ศูนย์การท่องเที่ยวชุมชน  สนามกีฬาต้าบล  ฯลฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2    การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการปูองกันและลดอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างมีระบบ และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
 การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ตัวช้ีวัด 

 จ้านวนแหล่งน้้าในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติที่จะเกิดข้ึน 

 การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
 

กลยุทธ์ที่  2.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
1.) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.) การส่งเสริมการบริหารจัดการปุาชุมชนอย่างเป็นระบบ 
3.) การจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ปุาและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที่  2.2  การบริหารจัดการน้้าเพื่อการปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 
1.) การพัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้้าทางธรรมชาติให้รองรับการเกิดอุทกภัยใน

พ้ืนที่ได ้
2.) การจัดท้าพ้ืนที่เสี่ยงภัยและร่วมบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการส่งเสริมตลาดสินค้า 
 การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย 
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  เช่น กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มศูนย์

เรียนรู้และสาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 
 เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับจังหวัด 
 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

 
กลยุทธ์ที่  3.1  การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
2.) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 
3.) บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมมีตลาดรองรับ 

กลยุทธ์ที่  3.2  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.) พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
2.) การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ชัดเจนและมีความสะดวก เป็นเอกลักษณ์ 
3.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
4.) จัดกิจกรรมที่รองรับหรือสอดคล้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่  3.3  การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
1.) พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อรองรับการท้าเกษตรในทุกฤดู 
2.) จัดสร้างแหล่งน้้าส้ารองส้าหรับการท้าการเกษตร 

กลยุทธ์ที่  3.4  การส่งเสริมพลังงานทดแทน 
1.) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
2.) สร้างภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมการท้ากิจกรรมพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ที่  3.5  การลงทุนและการพาณิชย์ 
1.) การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการลงทุนเพ่ือการสร้างรายได้ให้องค์กร 
2.) การให้การบริการสาธารณะที่ก่อเกิดกระบวนการสร้างรายได้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4    การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้าบลแม่เมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ด ี
 ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาวะอนามัยอย่างทั่วถึง 

 
ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในมิติท้ัง 4 ด้าน 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการให้บริการงานสาธารณสุข 

 

กลยุทธ์ที่  4.1  การสังคมสงเคราะห์ 
1.) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
2.) การช่วยเหลือและการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

สังคม 

กลยุทธ์ที่  4.2  การกีฬานันทนาการ 
1.) ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน 
2.) สนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนในการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 
3.) ขับเคลื่อนและส่งเสริมการสร้างสุขภาพของคนในชุมชนด้วยกิจกรรมกีฬา

และการออกก้าลังกาย 

กลยุทธ์ที่  4.3  การส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอ้านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
2.) การสร้างชุมชนให้เป็นสังคมและการมีสุขภาวะที่ดี 

กลยุทธ์ที่  4.4  การปูองกันและระงับโรค 
1.) จัดระบบการควบคุมและปูองกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านในการปูองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่  4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
1.) บริหารจัดการขยะชุมชนอย่างถูกสุขลักษณะ 
2.) ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างรายได้และ

การน้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ 
3.) ปูองกัน ควบคุม และเฝูาระวังมลภาวะชุมชนอย่างเข้มงวด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

และครอบคลุมทุกคน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

 
ตัวช้ีวัด 

 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
 สถานศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน 
 ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
 มีศูนย์วัฒนธรรมระดับอ้าเภอ 

 

กลยุทธ์ที่  5.1  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.) ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน สถานศึกษา 
2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่  5.2   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัดการศึกษา 
1.) จัดสร้างโครงสร้างพ้ืนที่ และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2.) จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธ์ที่  5.3   การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
1.) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมชุมชนเพ่ือการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
2.) ส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเป็นประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6    การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหาร

ทุกระดับ 
 สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองด้วย

กระบวนการ Community Base Research (CBR)  
 ส่วนราชการมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวช้ีวัด 

 ร้องละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
 ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการจัดการตนเอง 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่อ

ชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่  6.1  การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมและการสร้างพลเมืองดี 
1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดท้าแผนแม่บทชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
2.) การจัดท้าแผนพัฒนาหน่วยงานยึดหลักการมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 
3.) การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรัก สามัคคี และกระบวนการสมานฉันท์

ของคนในชุมชน 

กลยุทธ์ที่  6.2  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 
1.) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลชุมชน  ข้อมูลงานทะเบียนราษฎรอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล

ชุมชน 

กลยุทธ์ที่  6.3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ  
1.) การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการให้บริการ

ประชาชนในทุกด้าน และเกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ 
2.) การจัดสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส้าหรับรองรับภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนและ

ให้บริการประชาชนในพื้นท่ี 

กลยุทธ์ที่  6.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1.) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรใน

หน่วยงานเพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

*****************************
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ส่วนที ่5 
****************************************************************************** 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
5.1 ขอบเขตรับผิดชอบตามยุทธศาสตร ์
5.2 เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
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บทที ่5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
 

5.1 ขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 

ศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมและการจัดการ
จราจร 

2. การขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและ
ระบบประปา 

3. การจัดการผังเมืองชุมชน 
4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานด้านอ่ืน ๆ 
 

 กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

2. การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการ
ปูองกันอุทกภัยและภัยแล้ง 

 

 ส้านักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1. การส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
4. การส่งเสริมพลังงานทดแทน 
5. การลงทุนและการพาณิชย์ 

 

 ส้านักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

1. การสังคมสงเคราะห์ 
2. การกีฬานันทนาการ 
3. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ประชาชน 
4. การปูองกันและระงับโรค 
5 การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

 ส้านักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 

 
 

   



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 

64 

ศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการจัด
การศึกษา 

3. การส่งเสริม สนับสนุน และเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 กองการศึกษาฯ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและ
การพัฒนาองค์กร 

1. การส่งเสริมกระบวนการสมานฉันท์ 
การมีส่วนร่วมและการสร้าง
พลเมืองดี 

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลชุมชน 
3. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติการ 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 ส้านักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 
 กองการศึกษาฯ 
 กองคลัง 
 กองช่าง 
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5.2 เป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
 

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลแม่เมาะ  พ.ศ.2557 - 2561 
 
วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   : ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

ประชาชนได้รับการจัดบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุม
ตามกฎหมายก้าหนด 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของประชาชนในพื้นที่ 

จ้านวนประชาชน 15,916
คน 

80% 60% 10% 10%   

 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนได้รับการจัดบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงและครอบคลุมตามกฎหมายก้าหนด 

 
ตัวช้ีวัด 
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 ร้อยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการปูองกัน
และลดอุภัยที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่อย่างมี
ระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

จ้านวนแหล่งน้้าในเขต
พ้ืนที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา
เพ่ือรองรับภัยทาง
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น 
 

แหล่งน้้าที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว  -  สาย 

5 1 1 1 1 1 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการน้้าเพ่ือการปูองกันและลดภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่อย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ตัวช้ีวัด 

 จ้านวนแหล่งน้้าในเขตพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาเพ่ือรองรับภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดข้ึน 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

การจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองต่อการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
จ้านวน 3 กิจกรรม 

10 2 2 1 1 1 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ตัวช้ีวัด 

 การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการฟ้ืนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการ
ผลิตและการส่งเสริมตลาดสินค้า 
 
 
 

เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ระดับจังหวัด 

2 ผลิตภัณฑ์ 8 1 1 1 1 2 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการส่งเสริมตลาดสินค้า 

 
ตัวช้ีวัด 

 เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร 
และส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย 
 
 
 

ทุกหมู่บ้านสร้างกลุ่ม
เครือข่ายภาคเกษตรกรรม
และกลุ่มอาชีพ 

8 กลุ่ม 12 2 2 - - - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย 

 
ตัวช้ีวัด 

 ทุกหมู่บ้านสร้างกลุ่มเครือข่ายภาคเกษตรกรรมและกลุ่มอาชีพ 
 
 
 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 
 
 
 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการ
พัฒนา - แห่ง 

3 1 1 1   

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 
ตัวช้ีวัด 

 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่
ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  เช่น 
กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มศูนย์เรียนรู้และ
สาธิต 
 

มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

2 แห่ง 4 - 1 1 - - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 การสนับสนุนกลุ่มกิจกรรมที่ตอบสนองด้านการท่องเที่ยว  เช่น กลุ่มโฮมสเตย์  กลุ่มศูนย์เรียนรู้และสาธิต 

 
ตัวช้ีวัด 

 มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   : การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้าบลแม่เมาะมี
คุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ด ี
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี   
ในมิติท้ัง 4 ด้าน 
 
 

จ้านวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 50% 10% 10% 5% 5% 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต้าบลแม่เมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดี 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ในมิติท้ัง 4 ด้าน 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   : การพัฒนาด้านสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชาชนได้รับการบริการด้าน       
สุขภาวะอนามัยอย่างทั่วถึง 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการด้านการ
ให้บริการงานสาธารณสุข 
 
 
 

จ้านวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 60% 5% 5% 10% - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาวะอนามัยอย่างทั่วถึง 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการให้บริการงานสาธารณสุข 

 

 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   : การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการ
และโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกคน 
 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาใน
ท้องถิ่นร้อยละ 80 

จ้านวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 50% 20% 10% - - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนสามารถเข้าถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกคน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่นร้อยละ 80 

 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   : ยุการพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 

จัดให้มีสถานศึกษาท้องถิ่น
ให้ชัดเจนและได้มาตรฐาน 

สถานศึกษาเทศบาล ที่ได้
มาตรฐาน จ้านวน 1 แห่ง 

2 1 1 - - - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
ตัวช้ีวัด 

 จัดให้มีสถานศึกษาท้องถิ่นให้ชัดเจนและได้มาตรฐาน 
 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   : การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้  
ทางวัฒนธรรมอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
 
 

กิจกรรมที่ส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็น
อัตตลักษณ์ 3 กิจกรรม 

10 1 1 2 3 3 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   : การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 
 
 
 

มีศูนย์วัฒนธรรมระดับ
อ้าเภอ 

ศูนย์วัฒนธรรมอ้าเภอ      
มีจ้านวน  – แห่ง 

1 - 1 - - - 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

 
 

ตัวช้ีวัด 
 มีศูนย์วัฒนธรรมระดับอ้าเภอ 

 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   : การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ระชาชนมีกระบวนการการมีส่วนร่วม 
(Participation) ในกิจกรรมทาง
การเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 
 

ร้องละของประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการต่างๆ ของ
หน่วยงาน 

ประชาชนมีส่วนร่วม    
ร้อยละ 40 

70 10 10 20 30 - 

 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ประชาชนมีกระบวนการการมีส่วนร่วม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

 ร้องละของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน 
 



 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (๒๕๕๗-๒๕๖๑)  
เทศบาลต าบลแม่เมาะ  อ  าเภอแม่เมาะ  จงัหวดัล าปาง 
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วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   : การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 

สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
โดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการ
ตนเองด้วยกระบวนการ Community 
Base Research (CBR) 
 
 

ทุกชุมชนมีแผนพัฒนา
หมู่บ้านเพื่อการจัดการ
ตนเอง 

แผนชุมชนที่ดี มี 2 แห่ง 10 3 2 5 - - 

 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 สร้างกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดการตนเองด้วยกระบวนการ Community Base Research (CBR)  

 
 

ตัวช้ีวัด 
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 ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการจัดการตนเอง 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  :  สังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   : การพัฒนาด้านการเมืองและการพัฒนาองค์กร  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline Data) 
เป้าหมาย (Goal) 

2557 - 2561 2557 2558 2559 2560 2561 
ส่วนราชการมีความเข้มแข็ง  มีการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการด้าน
การสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมต่อชุมชน 

จ้านวนประชาชน 15,916 
คน 

60% 10% 10% 20% 20% - 

 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ส่วนราชการมีความเข้มแข็ง  มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมต่อชุมชน 
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ส่วนที ่6 
****************************************************************************** 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
6.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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บทที ่6 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลไปสู่การปฏิบัติและการ

ติดตามประเมินผล 
 
 

6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ก้าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลต้าบลแม่เมาะ มีค้าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต้าบลแม่เมาะ  ที่ 410/2555 ลงวันที่ 23 
เมษายน พ.ศ. 2555  

 
6.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) มีห้วงเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นแนวทางในการ
จัดท้าแผนพัฒนาสามปี 5 ครั้ง คือ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-
2560) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)  และแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2561-2563) โดยมีการก้าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินการด้าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นว่าด้าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด และเป็นการประเมินผลการด้าเนินงาน
ของเทศบาลว่ามีการด้าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  ซึ่งเป็นการ
ประเมินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์  โดยมีรูปแบบ ประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 
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แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นโดยตนเอง 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลต าบลแม่เมาะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส้าคัญของท้องถิ่นมาจัดท้า

ฐานข้อมูล 
  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  

10. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก้าหนดเปู าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท้าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก้าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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2.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือประเมินผลการ
ด้าเนินงานของเทศบาลต้าบลแม่เมาะ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก้าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 2 ส่วน  
คือ 

(2.1) ความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
(2.2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 
 
 

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน..........................................................................  

 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี................................................................ 

3. ยุทธศาสตร์และจ้านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ้านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนเป้าหมาย 

ด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

ไม่สามารถด าเนินการ
ตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   

ยุทธศาสตร์ที่..............................................   
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6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

1.) การก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ใน
แต่ละครั้งที่มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ 

2.) การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผล
การด้าเนินงานของเทศบาลในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยด้าเนินการ 
ดังนี้ 

2.1) เก็บรวบรวมข้อมูลการด้าเนินงานของโครงการต่างๆ และการด้าเนินงานตาม
แผนงานที่ได้มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาและจัดท้าเป็นรายงานเพ่ือให้ทราบถึง
ระดับความส้าเร็จของแผนงานเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในอนาคต  โดย
จัดท้าในรายไตรมาส 

2.2) วิเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานโครงการและการ
ด้าเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการว่าได้ด้าเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการว่าได้ด้าเนินการไปตามเปูาหมายหรือแผนงานที่ได้ระบุไว้
หรือไม่แล้วจัดท้าเป็นรายงานในรายไตรมาส เพ่ือการรับรู้เป็นการภายใน 

2.3) ประสานงานและจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการท้างานเพ่ือให้รับรู้ ถึง
สถานการณ์และความเป็นไปของโครงการและการด้าเนินงานตามแผนว่า ควร
จะมีการแก้ไขและควรด้าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใดและทบทวนงานที่ได้ท้า
มาแล้วโดยจัดท้าในรูปแบบรายงานประจ้าปีและรายงานต่อนายกเทศมนตรี
และสภาเทศบาล 

 


