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วิสัยทัศน (VISION) 

“สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 

   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา (SREATEGY) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1     การคมนาคมและการจัดการจราจร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2     การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3     การจัดการผังเมืองชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4     พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี   1    การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   2    การสงเสริมการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี   3    การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาท่ี   4    การสงเสริมพลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   5    การลงทุนและการพาณิชย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4     การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี   1   การสังคมสงเคราะห 
แนวทางการพัฒนาท่ี   2   การกีฬานันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี   3   การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   4   การปองกันและระงับโรค 
แนวทางการพัฒนาท่ี   5   การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5   การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี  3   การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6   การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการ

สรางพลเมืองดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3   การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ี

ปฏิบัติการ   
แนวทางการพัฒนาท่ี  4   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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สวนที ่1 
************************************************************************ 

บทนํา 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สวนที ่1 
บทนํา 

 

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา  
บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
กรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง 
โดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน  นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอ่ืน
อีกหลายฉบับท่ีเก่ียวของ เชน   

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจ 
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
เทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ขอ 4  กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2550 เปน
ตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 25 
และโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 โดยการจัดสรรสัดสวนท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
คํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถ่ิน
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จัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การ
วางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใช
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นให
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี
กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการ
ตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดีมีความโปรงใสและพรอมท่ีจะใหมีการ
ตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตําบลแมเมาะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะซ่ึงแสดงถึง 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตรระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลแมเมาะ และการพัฒนาตาม
นโยบายของผูบริหาร 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ  จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตของเทศบาลตําบลแมเมาะ  โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพเทศบาลตําบลแมเมาะ และปญหา/ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะดวย 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลตําบลแมเมาะเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะท่ีตองกําหนดถึง
สภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ         
การวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ   ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล    
แมเมาะ  สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล      
แมเมาะ  ไดอยางแทจริง 
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ 
เพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล
มองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหาความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น องคกร
จําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนตน 

2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิด
เชิงระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน 

3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้ เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

4. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซํ้าซอน 

5. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปน
การกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 

กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคกรใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้น  
การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 1  เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและเก็บรวบรวมขอมูล 

- เสนอโครงการเพ่ือโปรดอนุมัติ 

- แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
แมเมาะ และประชาคมตําบล 

- เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  จัดประชุมประชาคมตําบล สวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาเทศบาล รับทราบปญหา ความตองการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และนําขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

- การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปจจุบัน 
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ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

- รวบรวมประเดน็หลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลตางๆ 

- กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

- จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ข้ันตอนท่ี 4  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 5  นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ  พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ข้ันตอนท่ี 6  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 

 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทางเพ่ือใหองคกรบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมี
ความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิด
ผลดี 

2) ประหยัด การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่องกัน 
กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา 
นับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร 

3) ลดความไมแนนอน การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผน
เปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการ
วิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึน แลวทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทาง
พิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุมข้ึนท้ังนี ้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกัน  อาศัยซ่ึงกันและกัน 
กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจและ
เปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค ท้ังนี้ เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมี
การวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และ
ความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคกรและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะ
ผูบริหาร 
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6) พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการ
ทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคกร
คาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหาร
ในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวา
องคกรท่ีไมมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการ
ทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8). ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ีจุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานในฝาย
ตางๆ ขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานฝายตางๆ ขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแต
ละฝายขององคกร 
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สวนที ่2 
****************************************************************************** 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
2.1 บริบทตําบลแมเมาะ 
2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 
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บทที ่2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 

 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตั้งแตวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 
2550  ตั้งอยูเลขท่ี 390 หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา ถนนสายลําปาง-แมเมาะ ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง  

 

2.1 ดานกายภาพ 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 

ตําบลแมเมาะ มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบทก่ึงเมือง พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70% 
เปนภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตําบลแมเมาะ   มีอาณาเขตการปกครองติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ดังนี้ 

อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศใต  ติดตอกับ ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีเขตตําบลแมเมาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบระหวางภูเขา  ลักษณะภูมิประเทศ
ตอนกลางของแองแมเมาะ  โดยแบงตามธรณีสัณฐานไดเปน 

พ้ืนท่ีราบลุมน้ําปจจุบัน  ไดแก บริเวณท่ีราบลุมสองฝงน้ํา  เชน น้ําแมเมาะ  น้ําแมขามและ    
หวยตางๆ  เชน หวยหลวง หวยทราย หวยคิง และหวยเปด  มีระดับความสูงประมาณ +300 ถึง + 320 เมตร 
พ้ืนท่ีเปนแนวแคบๆ ขนาดกับลําน้ําและเอียงเทเหาลําน้ํา ปจจุบันพ้ืนท่ีราบลุมนี้ยังคงสภาพเดิมเฉพาะบริเวณ
นอกเขต การใชประโยชนของ กฟผ.แมเมาะ ไดแก สองฝงน้ําแมเมาะดานเหนือบริเวณบานดง บานหัวฝาย 
และดานใตบริเวณบางหางฮุงจนจรดอางเก็บน้ําแมเมาะ บางสวนของหวยหลวงและหวยคิง 

พ้ืนท่ีราบเชิงเขา  ไดแก พ้ืนท่ีลาดดานตะวันตกของแองแมเมาะ  มีความสูงของพ้ืนท่ีต้ังแต
ระดับ +340 ถึง + 380 เมตร ความลาดเอียงอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใตตามทิศทางการ
ไหลของหวยหลวง หวยกาว และหวยนาปม   ลักษณะพ้ืนท่ีเปนแนวขนาดกับทิวเขาสูง มีความลาดเอียง
สมํ่าเสมอ ประกอบดวยเศษหินท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของมวลวัตถุ และตะกอนท่ียังไมแข็งตัวของกรวด ทราย 
และดินเหนียว 
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เขตภูเขาสูง  ไดแก พ้ืนท่ีซ่ึงอยูสูงกวา +400 เมตร  ข้ึนไป  ซ่ึงเปนภูเขาสูงดานตะวันตกของ
แองแมเมาะ  วางตัวอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต  ประกอบดวย หินเศษหินภูเขาไฟยุค
เพอรโมไทรแอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูป
ตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 

เทศบาลตําบลแมเมาะ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบท      
ก่ึงเมือง พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร  ลักษณะ  
ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70 % เปนภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
 
 2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีสภาพภูมิอากาศคอนขางอบอาวและหนาวจัดในฤดูหนาว  มีฝนตกเนื่องจากพ้ืนท่ีจัดอยูใน
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  3 ฤดู 

ฤดูรอน   อยูในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ในชวงกลางวันจะมีอากาศรอนอบอาว    
แดดจัดและอากาศจะเย็นลงเล็กนอยในชวงเวลากลางคืน  อุณหภูมิอยูระหวาง     
35 – 43 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน     อยูในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนตกตองตามฤดูกาล แตในบางปจะมีฝนแลง 
ฤดูหนาว  อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ  ในชวงเชาอากาศหนาวเย็น มีเมฆหมอก   

ปกคลุม  ชวงกลางวันอากาศเย็นสบาย สวนตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมาก  
อุณหภูมิอยูในชวง 8 – 22 องศาเซลเซียล 

 

อุณหภูมิ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีอยูตามท่ีราบระหวางหุบเขา  และมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา  อุณหภูมิเฉลี่ย

ท้ังปเทากับ 26.3 องศาเซลเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 29.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 21.6 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
 

ความเร็วลม 
ความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปเทากับ 0.8 นอต โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนตุลาคมถึง

ธันวาคม เทากับ 0.4 นอต สวนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน เทากับ 1.3 นอต 
 
ปริมาณน้ําฝน 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ  ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศแบบรอนชื้นและมี

พ้ืนท่ีเปนปาไม  โดยปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงวัดไดจากพ้ืนท่ีโลงและเปนพ้ืนท่ีราบท่ีอยูอาศัย  โดยปริมาณน้ําฝนท่ี
ตกเฉลี่ยท้ังปเทากับ 87 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนมกราคม เทากับ 2.3 มิลลิเมตร 
และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนกันยายน เทากับ 212.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอ
วัน ท้ังป เทากับ 9 มิลลิเมตร 
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 2.1.4 ลักษณะของดิน 
  เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณ
ท่ีราบลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง  
  โดยบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา ดินมีลักษณะเปนดินทรายแปงท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณ     
หวยหลวง หวยทราย หวยคิง และหวยเปด   
  พ้ืนท่ีราบเชิงเขา ดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอน เขตดินแหง มีลักษณะท่ีหลากหลายแบบ ดินเหนียวลึก
มาก, ดินตื่นท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินอยูภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน, ดินตื้นท่ีพบชั้นหินพ้ืนภายใน
ความลึก 50 ซม. จากผิวดิน และดินตื้นท่ีพบชั้นปูนมารลหรือกอนปูนภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 

เขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทรแอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก มี
ยอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 

  *(ขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน กรมพัฒนาท่ีดิน) 

           
ลักษณะดินบรเิวณภูเขาไฟจาํปาแดด ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 
 2.1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวย
สภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร 
(ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวย
ไคร บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมู
ท่ี 4, อางเก็บน้ําแมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ํา
หวยปาไผ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขม
พัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับ
น้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและหมูบาน)  
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แหลงนํ้าในเขตตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลาํปาง 

 
 
 2.1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 
และปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มี
ตนไมขนาดเล็กและขนาดกลาง ฤดูแลงจะผลัดใบ อาจมีไฟปาเกิดข้ึน เนื่องจากมีปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับ
ความแหงแลง  
 

                               
 

ลักษณะไมและปาไมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
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2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ จํานวน 12 หมูบาน 
  

หมูท่ี หมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน 

1 บานหวยเปด นายณัฐพงษ  อบแกว 
2 บานหวยรากไม นายบุญมา เก๋ียงแกว 
3 บานหางฮุง นายอานันท  กันทะอู 
4 บานเมาะสถานี นางอําไพ  สมดวง 
5 บานปงชัย นายอบ  สอนทิพย 
6 บานหวยคิง นางแสงจันทร  มูลซาว 
7 บานใหมนาแขม นางอริสสรา  เครือบุญมา 
8 บานเมาะหลวง นายสันต  แกวประเทศ 
9 บานเวียงสวรรค นางเบญจวรรณ  ขัตติยากุล 
10 บานใหมมงคล นายไพรัตน  เมืองดี (กํานัน) 
11 บานนาแขมพัฒนา นางเสาวลักษณ  เตชนันท 
12 บานเวียงหงสลานนา นายสมศักดิ์  ฟูบุตร 

 
 

2.2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตตําบลแมเมาะ มีผูมีสิทธิการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จํานวน 12,488 คน มีผูมาใชสิทธิ์
เลือกตั้ง จํานวน 8,615 คน แยกเปนชาย 6,092 คน แยกเปนหญิง 6,396 คน(ขอมูลจากการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เม่ือป พ.ศ. 2556) 
 

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แบงการเลือกตั้งออกเปน 1 เขต 21 หนวยเลือกตั้ง สวนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขตการเลือกตั้ง 21 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 1 1 ศาลาอเนกประสงคบานหวยเปด 
1 2 2 ศาลาอเนกประสงคบานใหมหวยรากไม 
2 3 3 ศาลาวัดหางฮุง 
2 4 4 ศาลาวัดคีรีไชยแมเมาะ 
2 5 5 วัดปงชัย 
2 6 5 โรงเรียนบานปงชัย 
2 7 6 ศาลาวัดหวยคิง (1) 
2 8 6 ศาลาวัดหวยคิง (2) 
1 9 7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯ 
1 10 7 ศาลาอเนกประสงคบานใหมนาแขม 
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เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 11 8 วัดเมาะหลวง 
1 12 8 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
1 13 8 ศาลาอเนกประสงคหลังศาลหลักเมือง 
1 14 8 ศาลาวัดทุงกลวย 
1 15 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (1) 
1 16 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (2) 
2 17 10 ศาลาอเนกประสงคบานใหมมงคล 
2 18 10 ศาลาผูสูงอายุบานใหมมงคล 
1 19 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (1) 
1 20 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (2) 
2 21 12 ศาลาสํานักสงฆเวียงหงสลานนา 

*ขอมูลจากการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เมื่อป พ.ศ. 2556 

 
 
2.3 ประชากร 
 2.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ มีจํานวนท้ังสิ้น 15,614 คน แยกเปนประชากรชาย 
7,697 คน ประชากรหญิง 7,917 คน จํานวนครัวเรือน มีท้ังหมด 8,402 ครัวเรือน 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 หวยเปด 376 410 786 874 
2 หวยรากไม 455 469 924 447 
3 หางฮุง 116 120 236 264 
4 เมาะสถานี 345 372 717 298 
5 ปงชัย 611 569 1,180 507 
6 หวยคิง 722 655 1,377 1,630 
7 ใหมนาแขม 807 884 1,691 908 
8 เมาะหลวง 1,502 1,500 3,002 1,249 
9 เวียงสวรรค 904 978 1,882 714 
10 ใหมมงคล 790 832 1,622 580 
11 นาแขมพัฒนา 673 670 1,343 582 
12 เวียงหงสลานนา 396 458 854 349 

รวม 7,697 7,917 15,614 8,402 

     *ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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2.3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

  จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ แยกตามชวงอาย ุ ไดดังนี้ 
 

ชวงอายุและจํานวนประชากร 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน (อายุต่ํากวา 18 ป) 1,439 1,383 2,822 
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ป) 5,018 5,173 10,191 
ประชากรผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) 1,240 1,361 2,601 

รวม 7,697 7,917 15,614 

*ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 

2.4 สภาพทางสังคม 

 2.4.1 การศึกษา 

  ตําบลแมเมาะ มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ดังนี้ 
 

 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ ในสวนของการบริหารจัดการศึกษาของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการตามโครงการถายโอนภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบาย
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตร 78 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนละข้ันตอนการกระจายอํานายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    
มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการในปการศึกษา 2549 จํานวน 1 แหง ตั้งอยูท่ี ณ บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอ    
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ปจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด จํานวน 221 คน 

• เพศชาย  105 คน 

• เพศหญิง 116 คน 

• รวม  221 คน 
 

(2) โรงเรียนเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ตั้งอยู
บริเวณ ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปดสอนในระดับอนุบาล 
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 514 คน เพศชาย 264 คน เพศหญิง 250 คน 
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 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี ณ บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 ตําบลแมเมาะ อําเภอ   
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ปจจุบันไดยายมาท่ีโรงเรียนวัดบานแขม หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอ       
แมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีจํานวน
นักเรียนดังนี ้

• ระดับอนุบาล   จํานวน     5  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน           13   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน          18 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรยีนเวียงหงสลานนา ประจําปการศกึษา 2561) 
 

  (2) โรงเรียนวัดบานแขม ตั้งอยูท่ี ณ ขางเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 
ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มี
จํานวนนักเรียนดังนี ้

• ระดับอนุบาล   จํานวน     30  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          167   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         197 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนวัดบานนาแขม ประจําปการศึกษา 2561) 
 

(3) โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอ       
แมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

• ระดับอนุบาล   จํานวน          139 คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          991   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน         149 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน      1,279  คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ประจําปการศึกษา 2561) 
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  (4) โรงเรียนแมเมาะวิทยา ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน
นักเรียนดังนี้ 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          575   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         217 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         792 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนแมเมาะวิทยา ประจาํปการศึกษา 2561) 
 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ เดิมชื่อวา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แมเมาะ        
ซ่ึงจัดตั้งตามโครงการความรวมมือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในป 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเปนสาขาของวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 
สถานศึกษาไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีดินสิ่งกอสราง และดานครุภัณฑการศึกษา จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จํานวน 372,470,600.00 บาท ซ่ึงประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 โดยใชชื่อวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ” 
ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 393 บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

ปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและประเภทวิชา
พาณิชย กรรม จํานวน 6 หลักสูตร คือ ระดับ ปวช. เปดสอน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต สาขางาน
ไฟฟากําลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส. เปดสอน 2 
สาขา คือ สาขางานเทคนิคยานยนตและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสองระดับ ดังนี้ 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน     639   คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน      299   คน 

รวมท้ังส้ิน   จํานวน      938   คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ประจําปการศึกษา 2561) 
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 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ ตั้งอยู ณ ศูนยราชการ
อําเภอแมเมาะ (ท่ีทําการปกครองอําเภอแมเมาะ) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง โดยไดเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนอําเภอแมเมาะ ข้ึนโดยใชอาคารของ
องคการบริหารสวนตําบลแมเมาะ  มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดูแล   เ ม่ือ
วันท่ี  25  มีนาคม  2551  ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ตามราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 125  ตอนพิเศษ 60 ง ลงวันท่ี  25  มีนาคม  2551  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  โดยให
เปลี่ยนชื่อจากสถานศึกษาเดิม  เปน  “ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ” 
โดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนแยกตามระดับ ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน            41 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          170   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         261 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         472 คน 
*(ขอมูลจาก ศูนยการเรียนรูนอกระบบฯ อําเภอแมเมาะ) 

 

2.4.2 สาธารณสุข 

• โรงพยาบาลรัฐบาลประจําอําเภอแมเมาะ 1 แหง คือ “โรงพยาบาลแมเมาะ” ตั้งอยู

ท่ี บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มี

บุคลากรและเจาหนาท่ี ดังนี ้

(1) แพทย    จํานวน    4  คน 

(2) พยาบาล    จํานวน  56  คน 

(3) ทันตแพทย    จํานวน    3  คน 

(4) เภสัชกร    จํานวน    5  คน 

(5) เจาพนักงานสงเสริมสาธารณสุข จํานวน    3  คน 

(6) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน    3  คน 

 

• สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ  

กองการแพทยและอนามัยการไฟฟาแมเมาะ สังกัดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย เปนสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง  ตั้งอยูในเขตของโรงไฟฟาแมเมาะ  
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• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 290 คน มี นางศิริพร  วงศคํา เปน

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 

หมูท่ี บาน จํานวน อสม. 
(คน) 

ประธาน อสม. ประจําหมูบาน 

1 บานหวยเปด 16 นายองอาจ  ทองสุข 

2 บานหวยรากไม 16 นางปรานอม  พันธุใหญ 

3 บานหางฮุง 5 นางศิริพร  วงศคํา 

4 บานเมาะสถาน ี 15 นางสมพร  ชุมศรี 

5 บานปงชัย 20 นางพัชรี  ไชยะเสน 

6 บานหวยคิง 20 น.ส. กัลยา  วัดจันทร 

7 บานใหมนาแขม 23 นางวันดี  ผาทอง 

8 บานเมาะหลวง 67 นางกัลยา  วงศสถิต 

9 บานเวียงสวรรค 40 นางอรวรรณ  ศรพีจน 

10 บานใหมมงคล 21 นางพิกุล  ทาสุวรรณ 

11 บานนาแขมพัฒนา 28 นางปทมาภรณ  อาจชัญกรณ 

12 บานเวียงหงสลานนา 19 นางบุษบา  ชุมภูสืบ 

 

• คลินิกเอกชน จํานวน 2 แหง คือ  

1. คลินิกหมอเกชา  รักษาโรคท่ัวไป และโรคกระดูกกลามเนื้อ  

2. คลินิกหมอกฤษฎา  รักษาโรคท่ัวไป 

• รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 5 แหง 

• การเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแมเมาะ 5 อันดับแรก 

(1) ระบบทางเดินหายใจ 

(2) โรคระบบยอยอาหาร 

(3) โรคระบบไหลเวียนเลือด 

(4) โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและกลามเนื้อยึดเสริม 

(5) โรคเก่ียวกับระบบตอมไรทอ โภชนาการและเมทตาโบริซึม 
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 2.4.3 อาชญากรรม 

  ดวยตําบลแมเมาะ มีเปนสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากตางพ้ืนท่ี
เขามาทํางานในตําบลแมเมาะจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และยังมีแรงงานตางดาวท้ังถูกกฎหมายและลักลอบเขา
เมือง เพ่ือมาเปนแรงงาน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนจากอดีต ปญหาทะเลาะวิวาทระหวาง   
คนในพ้ืนท่ีกับคนตางพ้ืนท่ี, ระหวางคนงานท่ีเขามาทํางานในแคมปคนงานของบริษัท, วัยรุนจากท้ังในและนอก
พ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาเล็กๆนอยๆ นอกจากยังพบปญหาลักขโมย ลักทรัพยในบางพ้ืนท่ี แตก็ไดรับการ
ดูแลเปนอยางดีจากสถานีตํารวจภูธรแมเมาะ จังหวัดลําปาง เขามารักษาสงบเรียบรอยของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแมเมาะและตําบลใกลเคียง 
 

 2.4.4 ยาเสพติด 

  ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอแมเมาะ พบวามี
ปญหายาเสพติดจํานวนมาก ดวยพ้ืนท่ีแมเมาะเปนท่ีตั้งของโรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหมี
จํานวนประชากรแฝง จากการเคลื่อนยายแรงงานจํานวนมากในชวงท่ีโรงไฟฟากําลังขยายการผลิต ทําใหมี  
การลักลอบคายาเสพติดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และทางสถานีตํารวจภูธรแมเมาะไดมีมาตรการจัดการกับผูคาและ      
ผูเสพยาเสพติด โดยผูเสพยาจะสงตัวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการบําบัดเลิกยาตอไป 
 

 2.4.5 การสังคมสงเคราะห 

  การสังคมสงเคราะหของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการดําเนินงานใหเกิดการบริหารท่ีดีแก
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีมีปญหาความเดือดรอนและตองการความชวยเหลือ ไดมีโอกาสพบสภาพ     
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิภาพในชีวิตอยางเพียงพอ เปนการวางแผนปองกันและแกไขปญหาระยะยาว
และ  มุงสงเสริมใหบุคคล/กลุมบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในตําบลแมเมาะมีผูท่ีตองไดรับ
การสังคมสงเคราะห ดังนี้ 

   (1) ผูสูงอายุ  2,713  คน 

   (2) ผูพิการ    583  คน 

   (3) ผูปวยติดเชื้อเอดส     34  คน 

        (ขอมูลจากการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ทต.แมเมาะ) 

 

2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 2.5.1 การคมนาคมขนสง 

  การคมนาคมขนสงทางบกของตําบลแมเมาะ สามารถเดินทางโดยรถยนต รถจักรยานยนต 
โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้ 

  - ถนนจักรยาน (Bike lane) จากแยกไฟแดงผาลาด ถึง บานปงชัย หมูท่ี 5 ระยะทาง
ประมาณ 11 กิโลเมตร เลียบทางหลวงหมายเลข 1348 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวง
ลําปาง ท่ี 1  
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  - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1348 เปนเสนทางหลักท่ีใชในการเดินทางต้ังอยูในอําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง จุดเริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (แยกผาลาด) ไปยัง โรงไฟฟาแมเมาะ 
ระยะทาง 45 กิโลเมตร 

  - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2004 เปนเสนทางระหวางตําบล ในสวนของตําบลแมเมาะ 
เริ่มตนจากแยกไปรษณีย ไปยังทางรถไฟ ณ บานหวยรากไม ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 
 

 2.5.2 การไฟฟา 

  ตําบลแมเมาะ เปนตําบลท่ีมีระบบการไฟฟาขยายท่ัวถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟาใช
ครอบคลุมรอยละ 99.4  มีเพียง 52 ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช (คิดเปนรอยละ 0.6) ซ่ึงสวนใหญครัวเรือนสรางอยู
ในเขตพ้ืนท่ี   ทําการเกษตร เชน สวนยางพารา สวนผลไม เปนตน นอกจากนั้นเปนบานเรือนท่ีสรางใหม
เนื่องจากยายมาจากพ้ืนท่ีกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแมเมาะ 
 

 2.5.3 การประปา 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับการบริหารดานการประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปาระบบผิวดิน โดยแหลง
น้ําท่ีใชในการผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ) มาผลิต
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการประปาหมูบาน มีท้ังหมด 5 
หมูบาน คือ บานหวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, บานปงชัย หมูท่ี 5 และบาน
หวยคิง หมูท่ี 6 
 

2.5.4 โทรศัพท 

  ในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีเครือขายและโครงขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี/สัญญาณ
อินเตอรเน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ทุกเครือขาย ยกเวนบริเวณปาไมทึบบางจุด มีเครือขายโทรศัพทบาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  บางหมูบานยังคงมีโทรศัพทสาธารณะบริการประชาชน 
 

 2.5.5 ไปรษณียหรอืการส่ือสารหรือการขนสงและวัสดุครุภัณฑ 

  ตําบลแมเมาะ ท่ีจุดบริการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ จํานวน 3 แหง คือ  

1. ไปรษณียอําเภอแมเมาะ ตั้งอยูเลขท่ี 221 หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง  (ติดกับเทศบาลตําบลแมเมาะ) บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร–ศุกร ตั้งแตเวลา 08.30–
16.30 น. และวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. 

2. บริษัท Kerry Express สาขาแมเมาะ ตั้งอยูบานหวยรากไม หมูท่ี 2 ตําบลแมเมาะ อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร – เสาร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
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3. บริษัทขนสง NIM Express สาขาแมเมาะ (ขางนิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง) ตั้งอยูบานใหมนาแขม หมูท่ี 
7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร – เสาร ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

2.6 ระบบเศรษฐกิจ 

 2.6.1 การเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 12 หมูบาน 8,402 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 1,238 ครัวเรือน   
มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร แบงออกเปน 

  (1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)       457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร       1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน       4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก         99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ          5.00 ไร 
 

 2.6.2 การประมง 

  การประมงของตําบลแมเมาะ เปนการทําประมงพ้ืนบาน เชน การตกปลาดวยเบ็ด การ
ทอดแห   ดักปลา ในอดีตในลําหวยตางๆของตําบลแมเมาะเปนแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีปลาชุกชุม ทําให
ชาวบานจับปลาไดเปนจํานวนมาก ปจจุบันแหลงน้ําท่ีเหมาะแกการทําประมง ไดแก อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน 
อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง และอางเก็บน้ําบานเมาะสถานี โดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตําบลแมเมาะ มี
จํานวน 85 ราย 
 

 2.6.3 ปศุสัตว 

  การปศุสัตวของตําบลแมเมาะ สวนใหญท่ีพบจะเปนการเลี้ยงไวภายในครัวเรือน เชน ไก เปด 
ปลา สุกร โค กระบือ ฯลฯ นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมเมาะและหนวยงานในพ้ืนท่ีไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนท่ีรวมกลุมอาชีพเก่ียวกับทางดานปศุสัตว ไดแก กลุมเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง, กลุมเลี้ยง
หมู, กลุมเลี้ยงไกบานเวียงสวรรค, กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด และกลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เปนตน 
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รายงานจํานวนเกษตรกรมผูเล้ียงสัตวระดับหมูบาน (ตําบลแมเมาะ) กรมปศุสัตว 

หมูท่ี ชุมชน/หมูบาน 
เกษตรกร 

ผูเลี้ยงสัตว (คน) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร  
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

เปด  
(ตัว) 

1 บานหวยเปด  70 22 3 108 1,584 95 

2 บานหวยรากไม 60 47 - - 1,634 92 

3 บานหางฮุง 29 67 - - 735 - 

4 บานเมาะสถานี 7 30 - - 265 120 

5 บานปงชัย 30 24 25 - 710 11 

6 บานหวยคิง 75 58 59 27 1,909 20 

7 บานใหมนาแขม 33 - - 18 796 - 

8 บานเมาะหลวง 54 474 - - 1,495 22 

9 บานเวียงสวรรค 19 - - - 557 12 

10 บานใหมมงคล 44 96 - - 1,448 21 

11 บานนาแขมพัฒนา 23 73 - - 500 - 

12 บานเวียงหงสลานนา - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 444 891 87 153 11,633 393 

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน 

 

 2.6.4 การบริการ 

  การบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการบริการเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบล  แมเมาะ จํานวน 3 แหง ไดแก 

  1. สระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการสําหรับผูท่ีตองการออกกําลังกายวายน้ํา และ
บริการฟตเนส เพ่ือออกกําลังกาย ตั้งอยู ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

  2. จุดบริการน้ําดื่มเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการน้ําดื่มสะอาดบริการฟรี ตั้งอยู             
ณ ดานหลังเทศบาลตําบลแมเมาะ (ตรงขามโรงพยาบาลแมเมาะ)  

  3. ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการนวดแผนไทย นวด
ฝาเทา ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลแมเมาะ (ลานจอดรถเทศบาลฯ) 
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การบริการจากหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีหนวยงานราชการท่ีดําเนินงานอยู             
2 หนวยงาน ไดแก  

  1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง (อําเภอแมเมาะ) ตั้งอยูในบริเวณแยกไปรษณีย 
ใหบริการดานไฟฟา การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาในครัวเรือน และชําระคาธรรมเนียมไฟฟา 

  2. การประปาสวนภูมิภาค (อําเภอแมเมาะ) ใหบริการเสียคาธรรมเนียมน้ําประปาเทานั้น 
 

 2.6.5 การทองเท่ียว 

  ตําบลแมเมาะ ไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเท่ียว โดยทางหนวยงานไมวาจะเปน
เทศบาลตําบลแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ไดรวมกันจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว และในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีแหลงทองเท่ียวจํานวนมากท้ังทางระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา ความเชื่อและศาสนา และท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก  

 ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ (อยูระหวางกอสราง) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ศาลหลักเมืองอําเภอแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ภูเขาไฟจําปาแดด บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 แผนดินหวิด บานปงชัย หมูท่ี 5 

 วัดรัตนคูหา บานมอน-ทุงกลวย หมูท่ี 8 

 ถํ้าเทพสถิตย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยนอย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าผางม บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยงู บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต  

 ศาลาชมวิว กฟผ.แมเมาะ 

 ทุงดอกบัวตอง กฟผ.แมเมาะ 
 

2.6.6 อุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีท้ังขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ โดยขนาดเล็กเปน
อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร กลุมอาชีพตางๆ สวนอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
เชน อูซอมรถ วิสาหกิจชุมชนฮิวมัสลานปอินทรียแมเมาะ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ “โรงไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ” ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย มี
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมาก 
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 2.6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  ภายในตําบลแมเมาะ มีหนวยธุรกิจ/พาณิชย ซ่ึงสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก
ตามสภาพของชุมชน มีดังนี้ 

• รานคา (โชวหวย)     จํานวน    270  แหง 

• สถานบริการน้ํามัน    จํานวน        2  แหง 

• ตลาดสด     จํานวน       3  แหง 

• สถานท่ีจําหนายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จํานวน     33  แหง 

• โรงแรม      จํานวน       8  แหง 

• ธนาคาร      จํานวน       3  แหง 
 

  กลุมอาชีพของตําบลแมเมาะ เปนกลุมอาชีพท่ีกอตั้งข้ึนภายในหมูบาน เปนการรวมกลุมของ
คนในชุมชน เพ่ือสรางอาชีพท้ังท่ีเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยใชวัตถุดิบ ความโดดเดนของพ้ืนท่ี 
เอกลักษณของชุมชน และความสามารถของคนในชุมชนในการพัฒนา โดยแบงกลุมอาชีพเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตว ดานหัตถกรรม และดานแปรรูปอาหาร โดยมีรายละเอียดกลุม ดังนี้ 

ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

กลุมเกษตรกรรม 

- วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพร เลขท่ี 15 หมูท่ี 6  นางสมพร  ไชยชนะ 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษโฮโดรโปรนิค เลขท่ี 514/1 หมูท่ี 9  นางสมาพร  โนจิตร 

- กลุมการเกษตรผสมผสาน หมูท่ี 9 เลขท่ี 610 หมูท่ี 9  นายสายยุทธ  พรมพา 

- กลุมเพาะเห็ดนางฟาบานเวียงสวรรค เลขท่ี 579 หมูท่ี 9  นางจําป  ตาอายเทือก 

- กลุมปลูกขาวโพดอาหารสัตว เลขท่ี 531 หมูท่ี 8 นายสมบัติ  ไทยพยัคฆ 

- กลุมสมุนไพรบําบัดบานเมาะหลวง เลขท่ี 15 หมูท่ี 8 นางตวงรัชช  ลิมปชาติ 

- กลุมปลูกผักไรดิน เลขท่ี 88 หมูท่ี 5 นางสุนันท  เลสัก 

- กลุมเกษตรพอเพียงบานหางฮุง เลขท่ี 146/2 หมูท่ี 3 นางสมพิศ  คํานันทา 

- กลุมแมบานเกษตรกรเมาะหลวงแปรรปูพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8 นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมผูปลูกผักเพ่ือการคา เลขท่ี 107 หมูท่ี 7 นางรุจี  ใบปอ 

- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงผูพิการ เลขท่ี 552 หมูท่ี 6 นายบงการ  ขาวปลอด 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เลขท่ี 88 หมูท่ี 11 นางสุนทร ี

- กลุมทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นางกอบกุล ยะสืบ 

- กลุมปลูกมะนาวในวงบอ เลขท่ี - หมูท่ี 10  นางสุนทรี  วงศเปย 

- กลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เลขท่ี 75 หมูท่ี 4 นางมาลัย  อินเตชะ 
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ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

- กลุมผักไรดินบานเวียงสวรรค เลขท่ี 71/1 หมูท่ี 9 นางเพียรศรี  วังสาร 

- กลุมปลูกพืชผักสวนครัว เลขท่ี - หมูท่ี 9 นางหนอย  โนจิตร 

- กลุมเพาะเห็ดเวียงสวรรค เลขท่ี – หมูท่ี 9  น.ส.สรัณรัตน 

ดานปศุสัตว 

- กลุมเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นายพร  บุญมาก 

- กลุมเลี้ยงหมู เลขท่ี 107 หมูท่ี 9 นายบุญสง  ทิพยธันวา 

- กลุมเลี้ยงไกบานเวียงสวรรค เลขท่ี 62/1 หมูท่ี 9 นายประเสริฐ  กาวกิจพา 

- กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 น.ส.ทิวากร  จันทะเกตุ 

- กลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 นายธีระ  คลายลา 

ดานหัตถกรรม 

- กลุมเย็บปกถักรอย เลขท่ี 226 หมูท่ี 7 นางสุวรรณา  เปยมลือ 

- กลุมเฟอรนิเจอรในครัวเรือน เลขท่ี 89 หมูท่ี 9 นายสมภาศ  สุริยะ 

- กลุมศิลปะลายนูนต่ํา บานหางฮุง เลขท่ี 119/2 หมูท่ี 3 นางสุมาลี  ปญญาสืบ 

- กลุมสานแหและยอ เลขท่ี 69 หมูท่ี 11 นางสุมล  หอมทอง 

- กลุมตัดเย็บผาหมเวียงสวรรค เลขท่ี 69 หมูท่ี 9 นางเสถียร  หนองลม 

- กลุมตัดเย็บเสื้อผาเวียงสวรรค เลขท่ี 237 หมูท่ี 9 นางบังอร  กองเศษ 

- กลุมใบบัว เลขท่ี –  หมูท่ี 4  

- กลุมทอตุง เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมสานเสนพลาสติก เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมหัตถกรรมเย็บกระเปา เลขท่ี – หมูท่ี 9 นางจันทรจีรา 

- กลุมตะกราปอแกว เลขท่ี – หมูท่ี 11 นางสายฝน  ตาคํา 

กลุมแปรรูปอาหาร 

- กลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู เลขท่ี  140 หมูท่ี 8 นายชลายุทธ  จอมคํา 

- กลุมเบญจมาศแปรรูปอาหาร เลขท่ี 329/1 หมูท่ี 7 นายศรีวรรณ  เครือบุญมา 

- กลุมทําขนมอบขนมไทยบานเวียงสวรรค เลขท่ี 108 หมูท่ี 9 นางกาญจนี  มีสุข 

- กลุมกลวยฉาบเมาะสถานี เลขท่ี 69 หมูท่ี 4 นางสาคร  คําดวง 

- กลุมแมบานเกษตรเมาะหลวงแปรรูปพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8  นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมแปรรูปแหนม เลขท่ี 94/2 หมูท่ี 7 นางอรัญ  นอยเปยง 

- กลุมบัวแกวแปรรูปผักผลไม เลขท่ี – หมูท่ี 6  นางสายธาร  บัวแกว 
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 2.6.8 แรงงาน 

  ในตําบลแมเมาะ อาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ีเปนอาชีพรับจาง ดวยตําบลแมเมาะเปนท่ีตั้งของ
โรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ซ่ึงเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญท่ีสุดในประเทศ มีกําลัง
การผลิตมากท่ีสุด ทําใหมีแรงงานในการขับเคลื่อนโรงไฟฟาท้ังเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ/จังหวัดลําปาง 
นอกจากนั้นยังมีแรงงานจากจังหวัดอ่ืนและแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานผานทางบริษัทท่ีไดรับสัมปทานจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ ซ่ึงทําใหมีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงปท่ีผานมาทางโรงไฟฟาแมเมาะ
ไดมีการขยายโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนและทดแทนโรงไฟฟาเดิม ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเนื่อง หากการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จ อาจจะทําใหจํานวนแรงงานลดลงบางสวน 
 

2.7 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

 2.7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

จํานวน 

ครัวเรือน 

1 บานหวยเปด 686 861 

2 บานหวยรากไม 666 406 

3 บานหางฮุง 1,334 261 

4 บานเมาะสถานี 1,918 291 

5 บานปงชัย 1,344 495 

6 บานหวยคิง 993 1,627 

7 บานใหมนาแขม 1,528 867 

8 บานเมาะหลวง 1,524 1,230 

9 บานเวียงสวรรค 250 696 

10 บานใหมมงคล 634 562 

11 บานนาแขมพัฒนา 341 548 

12 บานเวียงหงสลานนา 247 348 

รวม 11,465 8,192 
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2.7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร ดังนี้   

(1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)      457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร     1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน     4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก         99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ          5.00 ไร 
 

  ในตําบลแมเมาะ จะปลูกพืชท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ขาวนาป/ขาวไร ขาวโพดเลี้ยง
สัตว และมันสําปะหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  (ขอมูลจาก ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร) 

• ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร        149  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    714.00 ไร   

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว     714.00 ไร  โดยแยกเปน 

 ขาวเจา 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร          4 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    17.75  ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    17.75  ไร 

 ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร     143  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก   657.57 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว   657.57 ไร 

• ขาวโพดเล้ียงสัตว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร       106 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     979.50 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    979.50 ไร 

• มันสําปะหลัง 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร         60 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     557.02 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    557.02 ไร  
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 2.7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ เปนแหลงน้ําสําหรับทําเกษตรกรรมของชาวนาในตําบลแมเมาะ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํา
มาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวยสภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขา
พ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร (ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 
มิลลิเมตร) 
 

 2.7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับมีแหลงน้ํากิน น้ําใชจากการบริหารดานการประปาจาก        
การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปา
ระบบผิวดิน โดยแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง 
ตําบล   แมเมาะ) มาผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการ
ประปาหมูบาน มีท้ังหมด 5 หมูบาน คือ บานหวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, 
บานปงชัย หมูท่ี 5 และบานหวยคิง หมูท่ี 6 นอกจากนั้นบางหมูบานมีการเจาะบอบาดาลเพ่ือใชในการอุปโภค
บริโภค 
 

2.8 ศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรม 

 2.8.1 การนับถือศาสนา 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ศาสนาคริสต รอยละ 1 และมี
สถาบันและองคกรทางศาสนา ดังนี้ 

• วัดและสํานักสงฆ จํานวน 15 แหง ดังนี้ 

(1) วัดมงคลเกษตร   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 บานหวยเปด  

(2) วัดหางฮุง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(3) วัดมอนคีรีไชยแมเมาะ  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 4  บานเมาะสถานี 

(4) วัดแมปง (ปงชัย)  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(5) วัดหวยคิง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 6  บานหวยคิง 

(6) วัดเมาะหลวง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานเมาะหลวง 

(7) วัดทุงกลวยโพธาราม  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 บานเมาะหลวง 

(8) วัดใหมมงคล   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 10 บานใหมมงคล 

(9) วัดนาแขม   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา 

(10) สํานักสงฆใหมเจริญธรรม ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 2 บานหวยรากไม 
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(11) สํานักสงฆอัมพวันธรรมสถิต ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(12) สํานักสงฆแผนดินหวิด ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(13) สํานักสงฆรัตนคูหา  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานมอน-ทุงกลวย (เมาะหลวง) 

(14) สํานักสงฆเวียงสวรรค ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 9 บานเวียงสวรรค 

(15) สํานักสงฆเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 12 บานเวียงหงสลานนา 
 

• โบสถ  - แหง 

• มัสยิด  - แหง 

• ศาลเจา  - แหง 

 

 2.8.2 ประเพณแีละงานประเพณี 

  (1) ประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต) 

  ประเพณีปใหมเมือง หรือประเพณีสงกรานต เปนประเพณีท่ีปรากฏในเดือนเมษายน หรือ
เดือน 7 เหนือ ประเพณีปใหมเมืองเปนการเปลี่ยนศักราชใหม การเอาเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปนั้นอยู
บนพ้ืนฐานของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนศักราชใหม และเปนโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดมาอยูรวมกันเพ่ือ
ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ ดําหัว เลนน้ํา และขอพรจากผูใหญอีกดวย 

  วันสังขารลอง ปจจุบันถือเอาวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปเปนวันสังขารลอง เปนวันแรกของ
กิจกรรมประเพณีปใหมเมือง หลังเท่ียงคืนวันท่ี 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปน เพ่ือสงสังขารหรือไล
สังขาร(จะถือเอาตามเวลาสังขารลองตามท่ีบอกในปฏิทินปใหมเมืองในปนั้น เชนบอกวาสังขารจะลองเม่ือ 03 
นาฬิกา 30 นาที 26 วินาที ชาวบานก็จะจุดปะทัดเวลานั้นถือวาไลสังขาร) วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความ
สะอาดบานเรือน ท้ังบนเรือนและใตถุนบาน การทําความสะอาดเจาท่ี ศาลพระภูมิ บางทองถ่ินจะทําคานหาม
ใสดอกไม ธูปเทียน ตนดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากันแหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือ
เปนการสะเดาะเคราะห แตในบางพ้ืนท่ีจะเตรียมเสื้อผา(เอาท่ีเปนตัวแทน)ในแตละคนในครอบครัวไปทําพิธีใน
วัดวันนี้โดยพับเสื้อผาใหเรียบรอยใสในสลุงหรือตะกราแลวนําสตวง(อานวาสะ ตวง)ไปวางทับอีกทีแลวไปทําพิธี
ในวัด เม่ือเสร็จจะเอาผาไปสะบัดท่ีแมน้ําเชื่อวาเปนการสะบัดเคราะห บางพ้ืนท่ีจะมีการนําเชือกสายสินธของ
แตละครอบครัวเชนในครอบครัวมี 5 คนก็นําเชือกมา 5 เสนมา เชือกนั้นจะชุบน้ํามันเพ่ือนําไปเผาเวลาทําพิธ ี
และในวันนี้จะมีการสระเกลา สระผมของตัวเองตามทิศท่ีเปนมงคลซ่ึงจะบอกในปฎิทินปใหมเมือง วันนี้สมาชิก
ในครอบครัวจะทําความสะอาดบานเรือน ท้ังบนเรือนและใตถุนบาน บางทองถ่ินจะทําคานหามใสดอกไม ธูป
เทียน ตนดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากันแหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือเปนการ
สะเดาะเคราะห 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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วันพญาวัน เปนวันท่ี 15 เมษายน ของทุกป วันท่ีสามของประเพณีปใหมเมือง ถือเปนวันเถลิง
ศก เปลี่ยนศักราชเริ่มตนปใหม วันนี้มีการทําบุญทางศาสนาแตเชาตรู และอุทิศกุศลไปถึงญาติผูลวงลับ หรือ
เรียกวา “ทานขันขาว” (อานเสียงลานนา “ตานขันเขา”) หลังจากนั้นนําตุงปกลงบนกองเจดียทราย และคน
เฒาคนแกก็อยูรวมพิธีเวนทานเจดียทราย ถวายชอตุงปใหม และฟงเทศนาธรรมอานิสงสปใหม ชวงบายเปน
การรดน้ําดําหัว เพ่ือขอขมาคนเฒาคนแก พอแม ครูอาจารย ไปสรงน้ําพระพุทธรูป เจดีย วันนี้คนลานนาจะ 
ทัดดอกไมนามป เพ่ือใหเกิดความเปนมงคลแกชีวิต นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มตนเรียนศาสตรศิลปตางๆ เปนตนวา 
มนตคาถา สักยันต หรือทําพิธีสืบชะตา ข้ึนบานใหม ไหวครู และในหลายพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมแหไมคํ้าศรี หรือ  
ไมคํ้าโพธิ์ เพ่ือสืบตออายุพระศาสนา และคํ้าชูอุดหนุนใหแกชีวิตเจริญรุงเรือง 

วันปากป เปนวันท่ี 16 เมษายน ของทุกป วันท่ีสี่ของประเพณีปใหม จัดวาเปนวันสําคัญอีก  
วันหนึ่งในเทศกาลปใหมเมือง ถือเปนวันแรกของป วันนี้คนลานนาจะมารวมตัวกันเพ่ือทําบุญเสาใจบาน หรือ  
สงเคราะหบาน บางแหงอาจจะตอดวยพิธีสืบชะตาหมูบาน และพากันไปขอขมา ดําหัว พระเถระผูใหญตามวัด
ตางๆ ดําหัวผูอาวุโส ผูนําชุมชน ในตอนคํ่าของวันนี้จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห รับโชค เพ่ือใหเกิด
ความเปนมงคลแกครอบครัว ความเชื่อบางประการเก่ียวกับวันปากป ชาวลานนาจะกิน “แกงขนุน” หรือภาษา
ชาวบานเรียกวา “แกงบาหนุน” กันทุกครอบครัว เพราะเชื่อวาจะหนุนชีวิตใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เหตุผลของ
การทานแกงขนุนดังกลาว อาจจะมาจากชื่อขนุน ท่ีมีความหมายถึงการเก้ือหนุน คํ้าจุน ครอบครัวให
เจริญรุงเรืองหรือตลอดปของคนลานนา และในตอนเย็นในบางพ้ืนท่ี(บางพ้ืนท่ีอาจไมกระทํา)ยังจะมี ตาวตังสี่
หรือทาวท้ังสี่(เทพท้ังสี่พระองคอาจหมายถึงพระพรหมผูมีสี่หนา) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสามีไมขัดกันเปนสี่มุม 
แลวแตละมุมจะมีใบตองท่ีใสเครื่องบูชาท้ังสี่ดานหรือเรียกวา ควัก ในทางภาษาลานนา รวมท้ังท่ีดานลางบน
พ้ืนดินก็จะมีอีกหนึ่งอันเพ่ือบูชาพระแมธรณี เชื่อวาจะเกิดสิริมงคตอบาน การกระทํานี้จะทํากันเปน หมง หรือ
แปลวา บานท่ีอาศัยรวมกันใกลเคียงท่ีไมมีรั้วก้ันเหมือนเปนวงเดียวกัน ถามีรั้วก้ันจะถือวาอีก หมง แตละหมงก็
จะมีตาวตังสี่อยู ผูท่ีกระทําพิธีภาคเหนือเรียก ปูจานหรือมัคทายกนั้นเองและในวันนี้จะมีการบูชาเทียนปใหม
ในชวงคํ่าข้ึนมาอีกเวลา จะเปนพิธีกรรมในสวนของครอบครัวท่ีจะกระทํากันในบานเรือนของตน พิธีกรรม      
ดังกลาวคือ การจุดเทียนบูชาบานเรือนหรือคนลานนาเรียกวา ตามเตียนปูจาพระเจา โดยเทียนดังกลาวจะมีอยู
สามเลม คือ เทียนบูชาลดเคราะห เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ โดยมีการปลุกเสกโดยพระ
หรือมัคทายก(ปูจาน)บางทองถ่ินจะมีการ "ตามข้ีสายเทาอายุ" (การจุดเสนไฟเทาจํานวนอายุ) ข้ีสายหรือเสนไฟ
นี้จะทํามาจากเสนดายพ้ืนเมือง นําไปชุบข้ีผึ้งหรือไขมัน หรือน้ํามันมะพราว ปจจุบันนิยมชุบน้ํามันพืชท่ีใชใน
ครัวเพราะงายดี พอคํ่าลง ก็จะเอาข้ีสายเทาอายุไปจุดบูชาท่ีลานพระธาตุเจดียในวัด หรืออาจจุดท่ีลานทราย
หนาพระวิหาร ตรงท่ีสายตาพระเจาตก หรืออาจจุดท่ีลานบานของตัวเองก็ได การตามข้ีสายเทาอายุนี้ บางทาน
ก็วา เปนการเผาอายุสังขารเกาใหพนไป บางทานก็วาเปนการเผาเสนียดจัญไร อุบาทว อาถรรพณ ขึดขวงตางๆ 
ท่ีติดตัวเรามาใหหมดสิ้นไป บางทองถ่ินก็ใหเพ่ิมข้ีสายไปอีกเสนหนึ่ง ถือวาเปนการสืบชะตาตัวเรา ใหรุงเรือง
รุงโรจนประดุจเปลวไฟในปใหมท่ีมาถึงนี้ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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  (2) ประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง) 

ลองสะเปา  เปนประเพณีด้ังเดิมของจังหวัดลําปาง ซ่ึงคลายกับประเพณีลอยกระทงของ
จังหวัดอ่ืนๆ ในเมืองไทย การลองสะเปา เปนวัฒนธรรมอันเกาแกท่ีมีเฉพาะจังหวัดลําปาง 

ล อ งส ะ เปา เป นภ าษา พ้ื น เ มื อ ง  หมาย ถึ ง  กา รนํ า เ รื อ สํ า เ ภ าลอย ไปตามลํ าน้ํ า                                              
มีรูปรางคลายเรือสําเภา ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงไมทําลายสิ่งแวดลอมเชน ตนกลวย ใบตอง มะละกอ ไมไผ 
ตกแตงประดับประดาดวยดอกไม กระดาษสี ในสะเปาจะใสเครื่องนุงหม  อาหารคาวหวาน ยาสูบ หมาก พลู 
ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ ลงไปดวย 

ลองสะเปา เปนประเพณีท่ีมาจากความเชื่อวาเปนการนําสิ่งของเดินทางไปดวยเรือสําเภา เพ่ือ
เตรียมไวใชสําหรับภพหนา และยังถือวาเปนการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผูลวงลับ นอกจากนั้นยังถือเปนการ
ลอยทุกขโศก เปนการบูชาและขอขมาแมน้ําอีกดวย 
 

  (3) ประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปสามองค 

  พ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ นับเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศัยตั้งรกรากมาตั้งสมัยโบราณ ทําใหมี
รากฐานทางประเพณีวัฒนธรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเกาแกหลายประการสืบตอกันมาถึงปจจุบัน 
หนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอําเภอแมเมาะ ก็คือ พระพุทธรูปโบราณ 3 
องค ซ่ึงปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตรงขามกับวัดเมาะหลวง บานเมาะหลวง ตําบล
แมเมาะ 

  แตเดิมพระพุทธรูปโบราณท้ังสามองคประดิษฐานอยูท่ีวัดเมาะหลวงเกา หลังจากมีการขอใช
พ้ืนท่ีเพ่ือการทําเหมืองแรลิกไนต จึงไดยายมาประดิษฐานในพ้ืนท่ีวัดเมาะหลวงปจจุบัน เม่ือป 2535 และเม่ือ
วันท่ี 5 ธันวาคม 2541 ไดยายมาวางศิลาฤกษ ในพ้ืนท่ีปจจุบัน โดยพระพุทธรูปสามองคมีความแตกตางกันโดย
ท่ีพระพุทธรูปองคกลางและองคขวาสุด สรางโดยชางฝมือชาวไทใหญ ไดรับอิทธิพลดานศิลปะมาจากประเทศ
จีน มีลักษณะพระพักตร พระโอษฐ พระเนตร พระกรรณใหญ แตองคกลางเคยเกิดอุบัติเหตุทําใหตองบูรณะ
พระเศียรใหม โดยชางชาวหริภุญชัย (ลําพูน) ในอดีต จึงมีพุทธลักษณะแบบลานนา และองคซายสุด เปนองคท่ี
สรางหลังสุดในยุครอยกวาปท่ีแลว โดยพอหนานเกษม เขมะจารี นอกจากนี้บริเวณรอบอาคารประดิษฐาน ยังมี
ตนโพธิ์ 2 ตน ท่ีชุมชนนิยมนําไมคํ้าศรีมาคํ้าเพ่ือสะเดาะเคราะหสืบชะตา รวมถึงมีตนตะเคียนโบราณอายุหลาย
รอยปขุดไดจากบอเหมืองอยูบริเวณดานหนาอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันในชวงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึง
วันสงกรานต พุทธศาสนิกชนในตําบลแมเมาะ จะรวมทําพิธีสักการะ สรงน้ําพระพุทธรูปท้ังสามองค เพ่ือความ
เปนสิริมงคล ในโอกาสข้ึนปใหมเมือง 
 

  (4) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุแผนดินหวิด 

  แผนดินหวิด ตั้งอยูบานปงชัย หมูท่ี 5 ตําบลแมเมาะ ความหมายของแผนดินหวิด คือ ภูมิ
ประเทศท่ีถูกทางน้ําหรือสายน้ํากัดเซาะเปนรองลึกหรือกัดเซาะจนเปนหนาผาชัน ทําใหแผนดินขาดออกจากกัน
จึงเรียกเปนคําพ้ืนเมืองภาคเหนือวา “แผนดินหวิด” การกัดเซาะของน้ําตามพ้ืนท่ีซ่ึงเปนหินชนิดตางๆ ไม
สมํ่าเสมอเทากัน ทําใหเกิดแกงหินรูปทรงแปลกๆ เชน เปนแทงคลายพระธาตุเจดียบาง คลายรูปสัตวบาง จึงทํา
ใหขนานนามภูมิลักษณะพ้ืนท่ีสวนนั้นเปน “สันหมูแมตอง” คลายรูปสุกรผอมนอนอยู หากพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีคง
สภาพไมถูกน้ํากัดเซาะจะพบวา มีกอนกรวดจํานวนมากยึดกันแนนทําใหกระแสน้ําไมเซาะ เชนแผนดินท่ีแข็ง
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ระดับตางๆ กัน จึงทําใหพ้ืนท่ีหลายแหงท่ีไมถูกกัดเซาะของน้ําเม่ือกัดเซาะจนหมดกลางเปนแทงหินยอดแหลม
เปนบริเวณกวางซ่ึงสามารถตกแตงสภาพแวดลอมพืชพรรณไมตางๆ ใหเหมาะแกการเดินเขาชื่นชมกับธรรมชาติ
ภูมิสภาพของแทงหินลักษณะของพ้ืนแผนดินมีความสูงต่ําแตกตางกันในสวนพ้ืนท่ีลุมต่ําอาจเกิดจากการทับถม
เปนเวลานานเม่ือถูกน้ําทวมจะทรุดตัว ตนไมใหญท่ีเกิดข้ึนเม่ือตายไปก็ทับถมกันหลายชั้น นานนับเขาก็เปลี่ยน
สภาพเปนถานหินสวนกระแสน้ําท่ีพัดพากอนกรวดขนาดตางๆ ก็จะทับถมเปนพ้ืนท่ีระดับสูงตามริมหวย 
นอกจากนี้เม่ือลาวาภูเขาไฟไหลหลากเขาทวมบาน เม่ือลาวาแหงแข็งตัวก็จะมีแรธาตุตางๆ เชน บะซอลท ซ่ึงมีรู
พรุนเกลือนกลาดท่ัว พ้ืนท่ีสวนนี้จึงจะมีระดับสูงกวาพ้ืนท่ีสวนท่ีลาวาหลากไปไมถึง ความเชื่อของชุมชน
เนื่องจากบริเวณแผนดินหวิดเปนท่ีตั้งของบานปงชัยและหมูบานใกลเคียงประชากรจํานวนหนึ่งอพยพมาจาก
เมืองอ่ืน เชน มาจากจังหวัดแพร จึงทําใหเกิดเรื่องเลาวาผูคนท่ีอพยพไดนําดินแดงท่ีแพะเมืองผีมาโรยไวท่ี
บริเวณแผนดินหวิด ทําใหมีดินแดงอยูเปนพ้ืนดินชั้นบน ซ่ึงมิใชเปนลาวาภูเขาไฟ นอกจานี้กลุมผูอพยพท่ีเปน
ชาวไทยลาว ยังเชื่อวารูปทรงของแทงหินแหงหนึ่งใกลหนาผามีลักษณะคลายพระธาตุ ทําใหเชื่อวาอาจจะมีการ
สรางพระธาตุไวนานแลว ในเวลาตอมาพระธาตุไดพังทลายเพราะกระแสน้ําเซาะเหลือเพียงตนไมใหญ จึงทําให
เกิดการทําบุญบูชาพระธาตุและการจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนใหเกิดความอุดมสมบูรณกอนเขาสูฤดูฝน โดยกําหนดวัน
ทําพิธีคือ “วันแรม 15 คํ่า เดือน 8 เหนือ” ซ่ึงอยูในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน งานประเพณี
ดังกลาวจะมีการทําบุญเลี้ยงพระสงฆในภาคเชา ฟงธรรมและมีการแสดงมหรสพแบบพ้ืนบาน ตลอดจนมีการ
จุดบั้งไฟในภาคบาย ในปจจุบันพิธีกรรมจัดข้ึนใหญโต มีการออกรานจําหนายสินคา การชกมวย ดนตรีพ้ืนเมือง 
สวนพิธีสงฆจัดทําอยางสมบูรณแบบ ในการจัดบั้งไฟไมปรากฏ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในดานอัคคีภัยของ
บานเรือน โดยเทศบาลตําบลแมเมาะมีสวนชวยเหลือในการจัดงานวันฉลองเทศกาลแผนดินหวิด เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวของอําเภอแมเมาะ 
 

  (5) ประเพณีแหชางผา  

 ประเพณีแหชางผา เปนประเพณีของชาวไทยใหญหรือชาวเง้ียวท่ีอาศัยอยูในบริเวณบานเมาะ
หลวงในอดีต ซ่ึงแตเดิมนั้น ชางเปนสัตวสําคัญในการทําอาชีพปางไม การถวายชางผามีตํานานมาจากเรื่องเลา
ในอดีตวา มีชางลากไมเดินไปติดหลมข้ึนมาไมได ชาวบานจึงไดบนบานจะหาชางเผือกมาถวายผีเจาท่ีแกบน 
หากนําชางข้ึนมาได ปรากฏวาชางข้ึนมาจากหลมไดจริง แตชาวบานไมสามารถหาชางเผือกมาแกบนได จึงนํา
ผามาทําเปนตัวชางถวายแทน จนภายหลังไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนพระเพณีโดยปจจุบันทุกๆชวง
เทศกาลสงกรานต ชาวบานจะทําชางผาพรอมดวยขบวนแห ท่ีประกอบดวยเครื่องครัวทานและปจจัยตางๆ แห
วนรอบอุโบสถ 3 รอบ ในบรรยากาศสนุกสนาน มีการละเลนเอาชางผามาชนกัน สรางความสนุกสนานและ
สามัคคีของคนในชุมชน กอนนําปจจัยถวายแกวัด ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15-16 เมษายนท่ีผานมา มีการแหชางผาท่ีวัดทุง
กลวยโพธาราม, วัดเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ และวัดหัวฝาย ตําบลบานดง ซ่ึงถือวาเปนประเพณีหนึ่งเดียวใน
ประเทศ ท่ียังคมอนุรักษและสืบสานมาอยางตอเนื่องในทุกๆป 
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 (6) บูชาศาลหลักเมือง 

 โดยท่ัวไป เสาหลักเมืองจะอยูประจําแตละจังหวัดลําปาง แตท่ีอําเภอแมเมาะเปนแหงเดียวใน
ประเทศท่ีมีเสาหลักเมืองประจําอําเภอ ซ่ึงอดีตเคยอยูคูกับหมูบานเมาะหลวง ชุมชนใหญในอดีตของอําเภอ   
แมเมาะ ตอมาหลังจากการขอเขาใชพ้ืนท่ีของ กฟผ.แมเมาะ เพ่ือการทําเหมือง ไดมีการอพยพราษฎรบาน  
เมาะหลวง พรอมอัญเชิญศาลหลักเมืองมาอยู ณ บริเวณขางท่ีทําการอําเภอแมเมาะ โดยพิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมืองจะจัดข้ึนทุกๆปในชวงหลังเทศกาลสงกรานต พรอมๆกับการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ 
โดยมีสวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมบวงสรวงสักการะจํานวนมาก เพ่ือความเปนสิริ
มงคลในปใหมเมืองแกอําเภอแมเมาะ และชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

 2.8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ เปนภูมิปญญาท่ีชาวบานคิดข้ึนและนํามาใชในการ
แกปญหา เปนเทคนิควิธี-องคความรูของชาวบาน ท้ังทางกวางและทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัย
ศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ซ่ึงไดสืบทอดและเชื่อมโยงมา
อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ภูมิปญญาของตําบลแมเมาะท่ียังคงหลงเหลือและสืบทอดตอๆ กันมามี
หลากหลาย และมีปราชญชาวบานสืบทอดใหแกบุคคลรุนหลังตอไป ดังนี้ 

 นายมนัส  ปนดี  ภูมิปญญาดาน  ทํากลอง กลองมองเซิง กลองแอว  

กลองเง้ียว กลองท่ึงถ้ึง และซอมแซม
กลองทุกชนิด 

 นายอภิเษก  ปนดี ภูมิปญญาดาน ศิลปะ (ดนตรี วรรณกรรมพ้ืนบาน  

ประติมากรรม 

 นายบุญสง หลายแกว ภูมิปญญาดาน เครื่องครัวสืบชะตาทําบุญบาน หรือ 

ทําบุญสวนบคุคล 

 นายศิริพงศ วงศเปย ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายแดง ทนันชัย  ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายชํานาญ ฮอธิวงศ ภูมิปญญาดาน ตีกลองยาว 

 นางรวงทอง รักษสกุล ภูมิปญญาดาน นาฎกรรม (ดนตรี – นาฏศิลปพ้ืนเมือง) 

 นางจันทรทิพย ปนดี ภูมิปญญาดาน ตัดตุง การถักเหรียญ ฟอนมองเซิง 

 นายเกษม เขมจารี ภูมิปญญาดาน จิตกรรมและประติมากรรมพ้ืนบาน 

 นายอรุณ  แกวคิด ภูมิปญญาดาน โรงเรียนแกจน 

 นายติคํา สุวรรณมณี ภูมิปญญาดาน แตงบทคาว จอย ซอ 

 นางไหล วงศจักร  ภูมิปญญาดาน ขับรอง คาว จอย ซอ 
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ภาษาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ มีภาษาเหนือ (ลานนา) หรือท่ีชาวบานในภาคเหนือเรียกวา 
“กําเมือง” ในปจจุบันชาวตําบลแมเมาะโดยเฉพาะวัยรุนไดหันมาใชภาษาไทยกลางกันมากข้ึน เพราะวัยรุน
เหลานี้สวนใหญไดรับการศึกษาท่ีดีเทียบเทากับคนในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร แตคนท่ัวไปและคนเฒา
คนแกยังใชภาษาเหนือเปนภาษาหลักกันอยู ท้ังนี้ชาวตําบลแมเมาะสวนใหญจะสามารถสื่อสารไดท้ังภาษาเหนือ
ของทองถ่ินตนเองและภาษาไทยกลาง  

 

 2.8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในตําบลแมเมาะ ไดรับการพัฒนาดวยกลุมอาชีพท่ีเทศบาล
ตําบล แมเมาะไดสงเสริมและสนับสนุน จัดอบรมใหความรู พัฒนาผลิตภัณฑ จนเปนท่ีรูจักท้ังในระดับพ้ืนท่ี 
จังหวัด และประเทศ ดังนี้ 

 น้ําพริกกรอบสมุนไพร   

- ประเภทผลิตภัณฑอาหาร โดยกลุมแมบานเกษตรกรบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 เชิงเทียนดอกบัว 

- ประเภทสมุนไพรไมใชอาหาร โดยกลุมอัพศิลาดล บานปงชัย หมูท่ี 5 

 ดอกไมผาใยบัว 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมประดิษฐดอกไมผาใยบัว บานหางฮุง  

 รูปพระบรมฉายาลักษณ ร.5 (ภาพนูนต่ํา) 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมศิลปลายนูนต่ํา บานหางฮุง หมูท่ี 3 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมอาชีพสมุนไพรลําเพย บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ลูกประคบ 

- ประเภทสมุนไพร โดยกลุมนวดแผนไทยบานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ผาหมนวม 

- ประเภทของใช โดยกลุมตัดเย็บผาหมบานเวียงสวรรค 

 สบูจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมสบูสมุนไพร บานใหมมงคล 

 แหนมแปรรูป 

- ประเภทอาหาร โดยกลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู  
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2.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.9.1 น้ํา 

ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวย
สภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร 
(ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวย
ไคร บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมู
ท่ี 4, อางเก็บน้ําแมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ํา
หวยปาไผ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขม
พัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับ
น้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและหมูบาน)  
 

 2.9.2 ปาไม 

  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 
และปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มี
ตนไมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 

 2.9.3 ภูเขา 

เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณ
ท่ีราบลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง โดยเขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทร
แอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  
ผนังรองน้ําชัน และในตําบลแมเมาะยังพบวารองรอยของภูเขาไฟท่ีดับแลว 
 

 2.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  (1) ทรัพยากรน้ํา ในอดีตแหลงน้ําของตําบลแมเมาะมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร
ของคนในตําบล แตในปจจุบันลําหวยเกิดการต้ืนเขินและแหงแลงมากในฤดูแลง ในฤดูน้ําหลากน้ําจะลนจาก
อางเก็บน้ํา ทําใหเกิดน้ําไหลเขาทวมในหมูบานบางแหง  สวนในฤดูน้ําแลงจะเหือดแง ทําใหไมมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร 
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  (2) ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีปาไมของตําบลแมเมาะ มีแนวโนมลดลง เนื่องจากสาเหตุสําคัญ
หลายประการ ไดแก ไฟปาท่ีเกิดจากการเผาปา การบุกรุกทําลายปา เพ่ือตองการท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัยและทํา
การเกษตร และการทําเหมืองแรลิกไนตเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ ปจจุบัน
เทศบาลตําบลแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) หนวยงานราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังประชาชนในตําบลแมเมาะไดรวมกันอนุรักษปาไมตําบลแมเมาะ โดยการปลูกตนไม บวชปา สรางฝาย 
เปนประจําทุกป นอกจากนั้นไดมีการตั้งกลุมองคกรเพ่ือพิทักษและรักษาปาชุมชนในตําบลแมเมาะ ไดแก กลุม
ปาชุมชนบานเมาะหลวง และกลุมปาชุมชนบานปงชัย 
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สวนที ่3 
****************************************************************************** 

การวิเคราะหศกัยภาพการพฒันาทองถิ่น 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
- แผนการบริหารราชการแผนดิน  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ 

3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาทองถิ่น 

- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค) 
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บทที ่3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน
และกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ใน
อนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากําลังมาก
ข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
แหงจะตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจาก
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนเทศบาลในการ
วิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของเทศบาล เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนด
ภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการกําหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาล มีทิศทางท่ีสอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงนอกจาก
จะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกําหนด
จุดมุงหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
ท้ังนี้เพราะหากไมมีจุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไปเรื่อยๆ เม่ือมีปญหาอยางซํ้าซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลว ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกิน
ศักยภาพและแกไขไมได   ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะได
กําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพอยางเปน
ระบบ ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว 
ยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทาง
หนึ่งดวย 
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การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ จะตองพิจารณานําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตรระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ  และการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารมาเปนแนว
ทางการจัดทําใหสอดคลองเชื่องโยงในแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

 

3.2 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 3.2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ภายหลังผลประชามติเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตรชาติ” จะเปนกรอบอยาง

หนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดตอๆ ไป เชน  
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร
ชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย  

ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
มาตรา 275 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง

รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
นับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน : 
 

 

   
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการ
บรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปน ธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 
                                                           
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผูมาออกมาใชสิทธิ์รอยละ 59.4 หรือ 29.7 ลานคน จากผูมีสิทธิป์ระมาณ 50 ลานคน โดย
จํานวน 16.8 ลานคนหรือรอยละ 61.35 เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ  

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานความม่ันคง 
กลยุทธ 

(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

(1) จัดระบบ อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
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 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน : 

 

 

 

หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12             จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําให    
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและนําไปสู    การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
 
 
 
 

                                                           
        2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ตองมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป และมีการแปลงยทุธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง  5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการและ
กําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ป และ 5 ป  

สูความม่ันคง  ม่ังคั่ง และยังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอม

เขาสูตลาดงาน  
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(4) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
กลยุทธ 

(1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ
ของรัฐ  

(2) กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ี มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

(3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบยีบ เพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน  
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให   

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(2) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริม

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ย่ังยืน 

กลยุทธ 

(1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย  

(2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(3) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
(4) สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง 
(5) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กลยุทธ 

(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 
โครงขายถนน ขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอํานวย
ความสะดวกทางการคา 

(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 
สงเสริมไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัย
และพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(2) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานบุคลากร  
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล 

(3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ    
เพ่ือนบาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(2) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(3) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานา

ประเทศ 
 

3.2.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 

1.เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการผลิต การคา การลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง เอเชียใต ตางประเทศ  

2.พัฒนาปจจัยการผลิตและคุณภาพสินคาทางการเกษตร  

3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ยกระดับคุณภาพการทองเท่ียว
ใหยั่งยืนเทาทันกระแสตลาดสากล  

4.สนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน มุงสูการเปน เมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

5.พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ เปนสังคมแหงการเรียนรู  

6.เสริมสรางความม่ันคงทางสังคม และการเขาถึงบริการทางสังคม อยางเทาเทียมและเปนธรรม  

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 1 
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3.2.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน) 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 

“ศูนยกลางการทองเที่ยว  การคา การลงทุน  สูสากล 

โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่” 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพ่ือสรางสรรคบรรยากาศท่ี
สวยงาม มีเสนห 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม  การทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพ่ือรองรับการทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 

3.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ป  (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง  “ลําปางเมืองนาอยู  นครแหงความสุข” 

จากการระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน รวมท้ังการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายของ
เครือขายตางๆของจังหวัดลําปาง ทุกภาคสวนมีความเห็นท่ีตรงกันท่ีจะพัฒนาเมืองลําปางใหเปนเมืองนาอยู 
สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การทองเท่ียวการคา  การลงทุน เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดู
ลการบริหารจัดการ  เนนการการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการชุมชนแบบ (บวร) เชื่อม
ความสัมพันธบาน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนารวมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการรูปแบบเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงใน
ทุกระดับตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด สมดุลการใชองคความรู โดยการผสมผสานองคความรู
สมัยใหม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือไดแนวทางในการการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีหรือ
ชุมชน 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดใหสามารถเพ่ือมูลคาทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 
และวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน35และตลาดโลก 

3. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอมและวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

4. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคา
เพ่ิมสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในและตางประเทศ 
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5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ
ภาคเหนือตอนบน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรัก
วัฒนธรรมทองถ่ินและถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคงของคนใน
จังหวัดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งม่ันคง
ตลอดจนการเฝาระวังและปองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให
โปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคหลัก  

เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเขมแข็งสมดุลม่ันคง มีการขยายตัวดานการคาการลงทุนและ
เครือขายโลจิสติกส ผูประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาซียนและตลาดโลก ดวยการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท้ังภาคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกัน มีการพัฒนาความรูควบคู
กับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาสังคมมี
ความเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรม ภายใตหลัก    
ธรรมาภิบาล สูการเปน “เมืองนาอยู” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมในดาน
การออกแบบและผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการตนทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตลอดจนพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว
ท่ีเนนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนใหกับชุมชนเจาของพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดหา
และพัฒนาบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียว 

3. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการประกอบธุรกิจท้ังความรูในดานการตลาดการผลิต
การบริหารจัดการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

4. สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
5. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณพเซรามิกสินคาหัตถอุตสาหกรรมและ

บริการการทองเท่ียวของจังหวัดลําปางใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและตางประเทศ 
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6. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ
ธุรกิจ 

7. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ
ธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลาง       
โลจิสติกส 

 กลยุทธ : 

1. กําหนดคณะทํางานศึกษากําหนดทิศทางนโยบายและเปนแกนหลัก รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดลําปางสูการเปนศูนยืกลางโลจิสติกสภาคเหนือตอนบนอยางเปน
ระบบ 

2. สรางการรับรูขอมูลใหเกิดการต่ืนตัว (Awaoreness) ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาค
สวน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลกจิสติกสทางถนน
ของภาคเหนือตอนบน 

3. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคระบบการขนสงท้ังทางถนนทางรางและ
รูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลางฯ ใน
อนาคต 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด และ
เชื่อมโยงกับ 12 จังหวัดรองขางในลักษณะการพัฒนาเปนหวงโซอุปทานการในผลิตสินคาและ
บริการใหมีคุณภาพ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 

กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สรางการยอมรับในระดับชาติ 

3. ประชาสัมพันธสงเสริมพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางการยอมรับในระดับชาติสามารถสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรและเครือขายผูผลิต 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  
โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําการปฏิรูปท่ีดินและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีเหมาะสม 

5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเครือขายผูผลิตและชุมชนใหเขมแข็งมีความสามารถในการเขาถึง
แหลงเงินทุนและสามารถหาปจจัยผลิตในราคาถูก 
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 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ : 

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีคุณภาพมีการเรียนรูตลอด
ชีวิตสามารถเขาถึงแหลงอาชีพท่ีเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทาง
สงัคมท่ีด ี

3. เสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันรวมท้ังสนับสนุนใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินการอนุรักษและเผยแพรศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

5. สงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีตําบลสุขภาวะใหครอบคลุมทุกตําบลสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการภายในชุมชน 

6. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึงมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

7. สงเสริมบทบาทขององคกรภายในชุมชนสภาองคกรชุมชนตําบลการสรางระบบสวัสดิการโดย
ชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบล 

8. สงเสริมแรงงานท้ังในและนอกระบบใหไดรับความคุมครอบจากการประกันสังคมและคุมครอง
ทางกฎหมาย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการักษาความ
สงบเรียบรอย 

 กลยุทธ :  

1. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการสรางความสามัคคีปรองดอง 
ตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชนในการใหความรวมมือ
ปองกันอาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัด 

3. สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชนในการสรางความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันทและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง 

4. พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีกระบวนการการและปจจัย อ่ืนท่ีเ ก่ียวของเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในจังหวัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริมการลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ : 

1. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. รณรงคและประชาสัมพันธการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใชทางกฎหมาย
อยางเขมงวดและจริงจัง 

4. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยเนน
การมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปางใหเปนเมืองสีเขียว (Green City) และการเปนเมือง
เศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town) 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ : 

1. พัฒนาความรูและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปลูกจิตสํานึก
ดานคุณธรรมใหแกผูปฏิบัติงานในการทํางานและการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานความ
สุจริต ซ่ึงตรงโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนสรางชื่อเสียและประพฤติตน
เปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยปรับปรุงระบบงานความ
รวมมือและการบูรณาการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย 

4. สงเสริมใหผูนําของทุกภาคสวนเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
ใหความรูปลูกจิตสํานึกและสงเสริมกลุมเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

5. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการวางแผนตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการ
ติดตามและประเมินผลเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็น 
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3.3.2 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

 

 

   

 

องคกรแหงความสุข หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีบุคลากรมี
ความรู  ความสามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยใหหลักกฎหมายหลัก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการบรูณาการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานท่ีควบคูไปกับเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางท่ัวถึง 
ภายใตความเปนกลาง ความเสมอภาค เปนธรรม และเปนสังคมแหงความสุข 

พันธกิจ 

1. สรางสังคมขององคกรปกครองใหเปนสังคมแหงความสุข โดยประชาชนไดรับบริหารสาธารณะ
ท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เปนธรรม ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในชวงวัย อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

3. การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบนฐานแหงอํานาจ/หนาท่ี หลักกฎหมายความรู
ความคิดสรางสรรค การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการ
ใหบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

 

เปาประสงครวม 

  ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลง  ไดรับการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก  ความสามัคคี และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารและพัฒนาองคกร 

 
 

 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข” 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ยุทธศาสตร มี 12 แนวทาง ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 

    มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 

 1.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 1.3 การไฟฟาสาธารณะ 

 1.4 การวางผังเมือง 
 

2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 

      มี 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   3.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชน 

   3.2 การศึกษา 

   3.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   3.4 การปองกัน การรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

      มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   4.1 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

   4.2 การสงเสริมการตลาด และการใชสินคาทองถ่ิน 

   4.3 การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

  5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 

      มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   5.1 การพัฒนาบุคลากร 

   5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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3.3.3 วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ 

1) วิสัยทัศน (VISION) 

           “ชุมชนวิถีพอเพียง  เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค”  
   

2) พันธกิจ (Mission) 

1) ดานเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุน และสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก  
โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิม  และพัฒนาตอยอดสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

 2) ดานสังคม :  พัฒนาอําเภอแมเมาะใหเปนสังคมคุณภาพ สันติสุขอยางสรางสรรค  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีบนฐานความรู  ภูมิปญญาทองถ่ินผานการบริหารจัดการแบบองครวม 

3) ดาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม :  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน  และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางการจัดการแบบบูรณาการ 

4) ดานบริหารจัดการ : เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ
และพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง  โดยยึดฐาน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ (Strategy) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ภูมิคุมกันใหกับคนในชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  การสื่อสาร  ใหท่ัวถึง และ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคอยางเปน
ระบบ 

กลยุทธท่ี 1.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.3  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวม  และพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ 

กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม
และกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี 1.5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูสูความเขมแข็งของชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข  และปองกันปญหายาเสพติในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 2.1   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

กลยุทธท่ี 2.2   การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 

กลยุทธท่ี 2.3   พัฒนาคุณภาพและความเขมแข็งของเด็กวัยเรียน 

กลยุทธท่ี 2.4   พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธท่ี 2.5   สงเสริมโอกาสทาการศึกษา  โดยมอบทุนการศึกษาอยางท่ัวถึงในทุก
ระดับ 

กลยุทธท่ี 2.6   สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู  และองค
ความรูท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีเปนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมและองคความรู
สมัยใหม 

กลยุทธท่ี 2.7   การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ และอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลยุทธท่ี 3.1  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  เพ่ือสนับสนุนการเกษตร ลด
ปญหาน้ําทวม และภัยแลง 

กลยุทธท่ี 3.2  พัฒนา  ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ 

กลยุทธท่ี 3.3  กลยุทธอนุรักษ  ฟนฟู  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลยุทธท่ี 3.4  เพ่ิมขีดความสามารถ  และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง  ในการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของชุมชน 

กลยุทธท่ี 3.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ 

กลยุทธท่ี 4.1  พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 4.2   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ  และสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธท่ี 4.3   สงเสริมความเขมแข็งและสรางกลุม เครือขายและสถาบันทางการเกษตร 

กลยุทธท่ี 4.4   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 4.5   พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 

กลยุทธท่ี 5.2  การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 5.3  พัฒนาระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของการทองเท่ียวในระดับชุมชน 
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3.2 สภาพแวดลอมและศักยภาพชุมชน 

ตําบลแมเมาะ ประกอบไปดวย 12 หมูบาน  ภายใตความหลากหลายของคนในชุมชน ซ่ึงบางแหงเปนชุมชนท่ีอยูรวมกันโดยการอพยพ  บางชุมชนเปน
การยายถ่ินฐานของคนตางภูมิภาค ตางความเชื่อ ทําใหบริบทของชุมชนมีท้ังความเขมแข็งและความออนแอในบางเรื่อง 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพชมุชน 

SWOT  ANALYSIS 
     

หมูบาน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     
บานหวยเปด     
หมูท่ี 1 

1. มีแหลงทองเท่ียวริมอางเก็บนํ้า 1. ความรูรักสามัคคีของคนในชุมชนยังมี
นอย 

1. มีแหลงงบประมาณจากสวนราชการใน
เขตพ้ืนท่ีหลากหลาย 

1. ขาดความรวมมือและการประสานงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

 2. มีตนทุนทางสังคม  เศรษฐกิจท่ีดี 2. ปญหาคนในชุมชนติดการพนัน และยา
เสพติด 

 2. ระเบียบกฎหมายไมชวยสนับสนุนใน
กิจกรรมพัฒนาบางอยาง 

 3. มีการคมนาคมท่ีสะดวก   3. ปญหาการขอเอกสารสิทธ์ิ (โฉนด) 
          
     
บานหวยรากไม  
หมูท่ี 2 

1. ชุมชนมีกิจการโรงนํ้าดืม่ชุมชน 1. ขาดความรวมมือ และความสามัคคีของ
คนในชุมชนมีนอย 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนท่ี
หลากหลาย เชน เทศบาล  กองทุนไฟฟา  
กฟผ. สมาคมฯ  

1. ระเบียบของทางราชการ หนวยงาน
สนับสนุนมคีวามลาชา 

 2. มีกิจกรรมธนาคารรักษแมเมาะ 2. ปญหานํ้าทวมขังท่ีไมมีทางระบาย 2. มีงบประมาณสนับสนุน SML กิจการโรงสี
ขาว 

2. ข้ันตอนการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของลาชา 

 3. มีสนามไกชน 3. ไฟสองสวางในหมูบานมไีมคลอบคลุม  3. การใหความชวยเหลือจากหนวยงาน 
บางครั้งไมตรงตามความตองการ 

 4. มีงบประมาณหมูบาน กองทุนหมูบาน
บริหารจดัการ 

  4. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
การพัฒนาชุมชน 
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บานหางฮุง     
หมูท่ี 3 

1. ประชาชนมีความสามัคคีและใหความ
รวมมือซึ่งกันและกัน 

1. ชุมชนมีพ้ืนท่ีวางเปลาจํานวนมากทําให
ดูแลไมท่ัวถึง 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนหลายแหง 
เชน เทศบาล  กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา  
สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. การรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
มีข้ันตอนมาก 

 2. มีกลุมปราชญชาวบานท่ีมีความสามารถ
ท่ีหลากหลาย 

2. ขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร  2. การสนับสนุนงบประมาณท่ีไมตอเน่ือง 

 3. มีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย 3. การแพรระบาดของยาเสพติด   
 4. มีผูนําท่ีเขมแข็งและมีความสามารถ 4. ปญหาการลักขโมย   
          
     
บานเมาะสถานี  
หมูท่ี 4 

1. ชุมชนมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 1. การจัดการนํ้าเนาเสียของอางเก็บนํ้าเมาะ
สถานี 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนหลายแหง 
เชน เทศบาล  กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา  
สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. ข้ันตอนการประสานงานจากสวนราชการ 
หรือหนวยงานตางๆ มมีาก 

 2. ความรวมมือและความสามคัคขีองคนใน
ชุมชนมีมาก 

2. ฝุนละอองในหมูบาน  2. ไมมีหนวยงานหลักในการปรับปรุงอาง
เก็บนํ้าเมาะสถานีท่ีชัดเจน 

 3. มีวัดมอนคีรไีชยท่ีสวยงาม 3. ประชาชนไมมีเอกสารสิทธ์ิของตนเอง  ขาดความตอเน่ืองในการติดตามและการ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิ 

 4. มีศาลเจาพอขุนโตท่ีประชาชนเคารพนับ
ถือ 
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บานปงชัย       
หมูท่ี 5 

1. ความรักสามัคคีของคนในชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

1. ขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร 1. หมูบานอยูใกลสวนราชการตางๆ 1. มีการสรางความไมเขาใจใหกับคนใน
ชุมชนโดยกลุมคนบางกลุม 

 2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 2. ขาดเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 2. ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินในดาน
การพัฒนาเปนอยางด ี

2. ภาครัฐไมเขาใจในบริบทของปญหาของ
ชุมชนอยางแทจริง 

 3. มีแหลงทองเท่ียวแผนดินหวิด 3. สังคมในหมูบานเริ่มเสื่อมทางจติใจ 3. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ชวยเหลือ
ในดานตางๆ  

3. ผูมีอํานาจมผีลประโยชนทับซอนในการ
พัฒนาตางๆ 

 4. เด็กเยาวชนสนใจดานกีฬาและมีความ
เปนเลิศดานฟุตซอล, นักมวย 

4. เยาชนขาดความคิดในการสรางอนาคต 4. มีผูแทนหมูบานท่ีเปนสมาชิกสภาเทศบาล 4. กระแสเทคโนโลยีทําใหคนในชุมชนเกิด
ความไมเขาใจและไมรูเทาทัน 

  5. พอบาน แมบาน เด็กและเยาวชนติดสุรา
เพ่ิมมากข้ึน 

  

  6. ถนนในหมูบานเริ่มชํารดุเสียหาย   
          
     
บานหวยคิง     
หมูท่ี 6 

1. มีผูนําท่ีเขมแข็งและโดดเดน 1. พ้ืนท่ียังขาดเอกสารสิทธ์ิ 1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
หลายแหง ไดแก เทศบาล, กฟผ., กองทุนฯ, 
สมาคม, ฯลฯ 

1. หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุน
งบประมาณท่ีไมเพียงพอ 

 2. ความรวมมือของคนในชุมชนท่ีเขมแข็ง 2. ชุมชนตั้งอยูใกลแหลงผลติไฟฟาของ 
กฟผ.แมเมาะ มักพบปญหาดานมลภาวะ 

2. ไดรับการสนับสนุนนักวิชาการในการให
ความรูอยางจริงจัง 

2. หนวยงานราชการไมมีความตอเน่ืองใน
การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 

 3. มีศูนยการเรียนศลิปมวยไทยในชุมชน 3. การแพรระบาดของยาเสพติด และ
อาชญากรรมในชุมชน 

 3. โครงการจากสวนราชการ หนวยงาน 
องคกร มีการอนุมัติท่ีลาชา 
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 4. การประกอบอาชีพดานการเกษตรท่ี

ยังคงรักษาไว 
4. ความเขาใจของคนในชุมชนกับหนวยงาน
ตางๆในพ้ืนท่ี 

 4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมใหความสําคญั
กับปญหาดานมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

 5. คนในชุมชนมีความรับผดิชอบ 5. พ้ืนท่ีรกรางวางเปลาซึ่งราษฎรไดอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ี 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของไมมีการแกปญหาดาน
ท่ีทํากินท่ีชัดเจน 

 6. มีวัดท่ีเปนท่ีจําพรรษาของเจาคณะ
อําเภอ 

6. ประชาชนมาจากหลายถ่ินฐานทําใหมี
ความผูกพันแบบหลวมๆ  มีความคิดท่ีไม
เหมือนกัน 

  

  7. ประชาชนกลุมแมบานไมมีอาชีพท่ี
แนนอน 

  

         
     
บานใหมนาแขม  
หมูท่ี 7 

1. มีงบประมาณของหมูบาน จากกองทุน
เงินลาน, ธนาคารรักษแมเมาะ 

1. นํ้าเนาเสียจากรางระบายนํ้า 1. หมูบานอยูใกลสวนราชการ เชน เทศบาล 
และอําเภอ 

1. ความลาชาของระบบราชการในการ
ประสานงานและการดําเนินการ 

 2. มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดการจราจรในหมูบาน 2. ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินในดาน
การพัฒนาเปนอยางด ี

2. การพัฒนาท่ีติดระเบียบฯ กฎหมายตางๆ 

 3. มีผูนํา และคณะกรรมการตางๆ ท่ี
เขมแข็ง 

3. การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 3. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ชวยเหลือ
ในดานตางๆ  

3. พ้ืนท่ีเปนเขต กฟผ.แมเมาะ 

 4. พ้ืนท่ีหมูบานมีการวางผังท่ีเหมาะสม 4. ชุมชนเริ่มมีความหนาแนน 4. มีสถาบันการศึกษาระดบัอาชีวะอยูใน
พ้ืนท่ี 

4. การออกเอกสารสิทธ์ิจากสวนราชการท่ี
เก่ียวของ 

 5. กิจการตลาด SML ท่ีสรางเศรษฐกิจให
ชุมชน 

5. ประชาชนไมมีท่ีดินสําหรับการทํากิน   
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 6. ชุมชนตั้งอยูใกลสวนราชการตางของ

อําเภอ 
   

          
     
บานเมาะหลวง  
หมูท่ี 8 

1. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีภูเขาไฟจําปาแดด 1. คนในชุมชนขาดความรักสามัคคีตอกัน 1. มีหนวยงานภาคีดานการพัฒนาหลาย
หนวยงานไดแก เทศบาล, กฟผ.แมเมาะ, 
กองทุนรอบโรงไฟฟา, สมาคมพัฒนาแม
เมาะ, PDA 

1. การประสานงานระหวางหนวยงาน 
องคกร ยังมีระเบียบฯ ข้ันตอนมาก 

 2. มีงานประเพณีวัฒนธรรมแหชางผาท่ีเปน
อัตตลักษณ  

2. ปญหาการเคารพกฎกติกาของชุมชนมี
นอย 

2. ผูนําใหความสําคัญและตั้งใจพัฒนาชุมชน 2. งบประมาณดานการพัฒนาจากหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบมีจํากัด 

 3. เปนท่ีตั้งของศาลหลักเมือง 3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนมากข้ึน 

  

 4. มีพระสงฆท่ีเปนนักพัฒนา    
 5. เปนหมูบานขนาดใหญ ประชากรมี

จํานวนมาก ผูคนมจีิตใจดีงาม 
   

 6. เปนท่ีตั้งสถานท่ีออกกําลังกายของตําบล    

 7. พ้ืนท่ีหมูบานเปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ี
สําคัญของอําเภอ 
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บานเวียงสวรรค 
หมูท่ี 9 

1. มีสวนราชการ สถาบันการศึกษาอยูใน
พ้ืนท่ี 

1. คนในชุมชนขาดความสามัคคซีึง่กันและ
กัน 

1. หนวยงานเอกชน เชน สมาคม PDA ให
การสนับสนุนดานการศึกษา และอาชีพ 

1. การติดตอประสานงานจากหนวยงานท่ี
สนับสนุนมคีวามลาชา 

 2. การทํางานเปนทีมของกลุม
คณะกรรมการตางๆในชุมชน 

2. ปญหาระบบนํ้าในการเกษตร 2. มีเทศบาล ใหการสนับสนุนดานการ
พัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ 

2. หนวยงานตางๆ มีข้ันตอนหรือระเบียบฯ 
ท่ียุงยาก มีข้ันตอนเยอะ 

 3. ศูนยการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ 3. ประชาชนวางงานหรือมีอาชีพประจํา 3. มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ.แมเมาะ 
สนับสนุนดานอ่ืนๆ 

3. งบประมาณท่ีจดัสรรใหหมูบานมีไม
เพียงพอกับโครงการท่ีตองการ 

 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนการเพาะเหด็ 4. ไมมีตลาดรองรับกลุมอาชีพ 4. มีงบประมาณของกองทุนรอบโรงไฟฟา 
รวมสนับสนุนหมูบาน 

 

 5. การรวมกลุมของผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง    
  6. มีฌาปนสถานขนาดใหญและทันสมัย       

     
     
บานใหมมงคล  
หมูท่ี 10 

1. ท่ีตั้งของชุมชนมีความเหมาะสมทาง
ภูมิศาสตร และมีการวางผังเมืองท่ีดี 

1. ปญหาสุขภาพของกลุมผูสูงอาย ุ 1. มีหนวยงาน องคกรท่ีคอยสนับสนุนดาน
การพัฒนาท่ีหลากหลาย 

1. ข้ันตอนการประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานหรือสวนราชการ
มีมากเกินไป 

 2. ชุมชนเขมแข็ง และมีมติชุมชนท่ีเขมงวด 2. ปญหาการมั่วสุมของเยาวชนตามหอพัก
ในชุมชน 

มีสถานประกอบการท่ีสามารถรองรับการ
ทํางานของคนในชุมชน 

2. งบประมาณจากสวนราชการมไีมพอเพียง
กับการพัฒนา 

 3. ในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ไดแก 
กองทุนหมูบาน, ธนาคารรักษแมเมาะ 

3. การขาดแหลงนํ้าพ้ืนท่ีทําการเกษตร   

 4. บุคลากรมีความพรอมในการพัฒนา 4. ความคิดของคนในชุมชนท่ีไมตรงกัน   
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 5. ชุมชนใหความสําคัญตอกิจกรรม

ประเพณีตางๆ 
5. ขาดการประสานงานของคนในชุมชน   

 6. มีความสามัคคีในการทํางานของคนใน
ชุมชน 

6. ประชาชนไมเขาใจในระบบของทาง
ราชการท่ีดําเนินการดานโครงการ 

  

 7. คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีสถานท่ีออก
กําลังกายท่ีเหมาะสม 

7. ขาดความรู ความเขาใจในการเขียน
โครงการ 

  

 8. มีกํานันเปนผูนําในชุมชน 8. มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทําปศุสัตว   

          
     
บานนาแขม
พัฒนา  หมูท่ี 11 

1.คณะกรรมการหมูบานมีความเขมแข็ง 
และมีความสามัคค ี

1.ไมมีตลาดรองรับกลุมอาชีพในชุมชน 1.มีแหลงงบประมาณจากสวนราชการ เชน 
เทศบาล อําเภอ 

1.การติดตอประสานงานระหวางชุมชนกับ
สวนราชการมีความลาชา 

 2.มีฌาปนสถานท่ีไดมาตรฐานและมีความ
ทันสมัย 

2.การวางงานของคนในชุมชน 2.มีการสนับสนุนกิจกรรมจากรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน เชน กฟผ. สมาคมฯ PDA 

2.หนวยงานสนับสนุนมีกฎระเบียบและ
ข้ันตอนท่ียุงยาก 

 3.ไดรับโอกาสทางการศึกษา 3.แหลงนํ้าสําหรับการทําเกษตร 3.มีแหลงงบประมาณจากกองทุนรอบ
โรงไฟฟา 

3.งบประมาณจัดสรรตางๆ มีไมเพียงพอตอ
ความตองการของชุมชน 

 4.มีกิจกรรมโครงการผักปลอดสารพิษ 4.ระบบไฟสองสวางทางสาธารณะ   
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การวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพชมุชน 
SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบาน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     
บานเวียงหงสฯ 
หมูท่ี 12 

1. เด็กเยาวชนมีความสนใจในดานกีฬา 1. ความปลอดภยัในชุมชนมีนอย ปญหาการ
ลักขโมย และการเกิดอุบัติเหต ุ

1. มีแหลงงบประมาณท่ีสนับสนุนกิจกรรม
หมูบานหลายแหง 

1. มลภาวะจากชุมชนใกลเคียงท่ีเกิดจาก
การเผาถาน 

 2. โบราณสถานวัดเวียงหงสท่ีสวยงาม 2. คนในชุมชนไมมีอาชีพรองรับเปนรูปธรรม 2. มีหนวยงานราชการใหความรูหลาย
หนวยงาน 

2. การไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจในการใหการสนับสนุน 

 3. คนในชุมชนมีความรักสามคัคีตอกัน 3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

3. ผูบริหารทองถ่ินใหการสนับสนุนท่ีดี 3. ปญหาการออกเอกสารสิทธ์ิของหมูบาน 

 4. มีอางเก็บกักนํ้าอยูในชุมชน 4. ปญหาการประกอบกิจกรรมเผาถานของ
คนในชุมชนท่ีทําใหเกิดมลภาวะในชุมชน 

 4. การจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ ลาชา 

  5. ปญหาแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายใน
พ้ืนท่ี 

 5. อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบอยไมไดรับการแกไข 
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ภาพแสดงแผนท่ีความคิดในภาพรวมการวิเคราะห SWOT Analysis ตําบลแมเมาะ 

 
3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และศักยภาพชุมชน 

จากการเปดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกลุมผูนําชุมชน  ผูนําองคกร และผูนํา
เครือขายตางๆ ในชุมชน โดยใหมีความหลากหลายในมิติดานตางๆ  ท้ังอายุ เพศ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะถึงศักยภาพของชุมชน ปญหา และโอกาสทางสังคม
ตางๆ  สามารถสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกชุมชนดวย (SWOT Analysis)  ได
ดังนี้ 

1.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ  เปนการวิเคราะหศักยภาพและ
ความพรอมตางๆ ท่ีชวยเสริมใหชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนา  และจุดออนของชุมชนท่ีพบเห็นซ่ึง
จะเปนการยับยั้งมิใหเกิดการพัฒนาหรือทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางชาๆ  โดยมุงใหทราบถึงจุดแข็งและ
จุดออนของตนเอง (ชุมชน)  โดยสรุปประเด็นตางๆ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength)  พบวา ตําบลแมเมาะมีภูมิประเทศท่ีเปนจุดศูนยการของหนวยงาน
ราชการระดับอําเภอ โดยตั้งอยูในเขตของอําเภอแมเมาะ  เปนแหลงรวมความเจริญทางดานเศรษฐกิจของอําเภอ  
มีหนวยงานภาคีตางๆ ตั้งท่ีทําการอยูในเขตพ้ืนท่ี  อาทิเชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  
สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ  และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจของชุมชน  เชน ถานหินลิกไนต  แหลงทองเท่ียวภูเขาไฟจําปาแดด  แหลงทองเท่ียว
แผนดินหวิด  สุสานหอย  ถํ้าและสถาปตยกรรมตางๆ  เปนแหลงท่ีตั้งสถานศึกษาขนาดใหญ เชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ  หรือโรงเรียนมัธยมของอําเภอแมเมาะ ไดแก โรงเรียนแมเมาะวิทยา  
คนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะมีความรูความสามารถและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการ
หรือองคกร หนวยงานตางๆ  ผูนําท่ีมีความเขมแข็งและเขาใจในบทบาทและกระบวนการทํางานของหนวยงาน  
ชุมชนมีการรวมตัวในการดําเนินกิจกรรมหลายอยาง เชน การรวมตัวของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การ
รวมกลุมทางการเกษตร  การสรางผลิตภัณฑชุมชน 

จุดออน (Weakness)  พบวา  ตําบลแมเมาะเปนชุมชนท่ีมีการเคลื่อนยายหลายหมูบาน 
เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีในการทําสัมปทานเหมืองแรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนแหลงรวมของกลุมเด็กและเยาวชนเนื่องจากเปนท่ีตั้ง
ของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทําใหปญหาทางสังคมมีมากข้ึน การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
การเจริญทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะยานเศรษฐกิจ  การท่ีเปนแหลงท่ีตั้งของการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  ทําใหชุมชนเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม  เชน 
ปญหาฝุนละออง  ปญหาน้ําเนาเสีย  ปญหามลพิษทางอากาศ  ปญหาการจราจร  ปญหาความไมเขาใจของคนใน
ชมุชนตอการดําเนินงานของหนวยงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ดวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลตอการทําการ
เกษตรกรรมท่ีตองเรงผลผลิตจํานวนมาก  ทําใหเกิดการใชสารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกวางซ่ึงสงผล
ตอมาในดานสิ่งแวดลอม และสุขภาพของคนในชุมชน 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. ตั้งอยูในศูนยกลางของสวนราชการระดับ
อําเภอ 

2. มีหนวยงานภาคีท่ีหลากหลาย เชน กฟผ.     
แมเมาะ สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนา
ชนบทผสมผสานแมเมาะ, กองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟาจังหวัดลําปาง 

3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย และ
โดดเดน เชน แรลิกไนต  ภูเขาไฟ  ฯลฯ 

4. ชุมชนมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมกับ
การบริหารงานของหนวยงาน 

1. ชุมชนเปนชุมชนท่ีผูคนมาจากหลายท่ี หลาย
ภูมิภาค จึงมีความหลากหลายของผูคนและ
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบางแหงมีการตั้งท่ีอยูอาศัยท่ีหางไกล
กัน ทําใหการพัฒนาไมท่ัวถึง 

3. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี  ความ
รวมมือ และการสรางภาคีท่ีดีตอกัน 

4. ขาดระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีดี ถูกตองและมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 



ห น  า  | 68 

 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

 

5. ชุมชนมีการรวมตัวในการสรางรายได  เชน 
กลุมเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 

6. มีกิจกรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณและมี
ความโดดเดน 

7. รัฐไดจัดสวัสดิการชุมชนอยางท่ัวถึง มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน  มีสถานท่ีออกกําลังกายของ
ชุมชน  

8. มีการจัดบริการสาธารณะท่ีดี  เสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก  ปลอดภัย 

9. มีปราชญชุมชนท่ีหลากหลาย และกระจาย
อยูทุกหมูบานในพ้ืนท่ี 

5. กลุมแมบานยังขาดอาชีพหลักท่ีมีความ     
ม่ันคง 

6. ชุมชนยังขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร 

7. เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง 

8. กฎระเบียบของชุมชนไมเครงครัด และไม
สามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง 

9. ชุมชนยังขาดความรูในเรื่องการจัดทํา
โครงการ หรือการเขียนโครงการท่ีตองใช
เทคนิคเฉพาะ 

 

2.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของตําบลแมเมาะ  เปนการวิเคราะหในบริบทของ
หนวยงานภายนอกท่ีเปนแรงเก้ือหนุนหรือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนาดานตางๆ หรือ
เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนซ่ึงเกิดจากบุคคล องคกร หนวยงานภายนอกชุมชน  โดยมุงใหทราบถึง
โอกาส และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นตางๆ 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity)  พบวา  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ เปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  มีตลาดขนาดใหญ  มีหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมตางๆ หลายหนวยงาน องคกร  และเปนพ้ืนท่ี
สัมปทานถานหินลิกไนต  ทําใหองคกรของรัฐไดรับการจัดสรรงบประมาณคาภาคหลวงแรเปนจํานวนท่ีสูง  ทําให
มีงบประมาณในการพัฒนามาก  นอกจากนี้ยังไดมีการใหการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
อีกหลายหนวยงาน  เชน กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ  การทําการเกษตรไดรับการสนับสนุนท้ังงบประมาณและ
องคความรูจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ (PDA)   กิจกรรมดานการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในชุมชน การสังคมสงเคราะห  ไดรับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแมเมาะ  และการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนท่ีหรือกิจกรรมบริการสาธารณะอ่ืน นอกจากเทศบาลตําบลแมเมาะ   ยังไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  การเปนศูนยกลางการพัฒนาตางๆ ทําใหตําบลแมเมาะมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีดี  มีการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการอยางตอเนื่อง 
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อุปสรรค (Threat)  พบวา ตําบลแมเมาะเปนเขตพ้ืนท่ีสัมปทานเหมืองแร (ถานหินลิกไนต)  
ทําใหบางชุมชนตองมีการอพยพอยูตลอดเวลา ท้ังการอพยพเพ่ือขุดถานหิน หรือการอพยพตามมาตรการการ
ควบคุมมลพิษ  ทําใหชุมชนขาดการพัฒนาท่ีถาวร  ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต  ภาษา  นอกจากนี้จํานวนประชากรท่ีมีการเคลื่อนยาย  มีกลุมประชากร
แฝงจํานวนมากซ่ึงเขามาในเปนแรงงานรับจาง สงผลใหชุมชนมีสภาพแออัด การขยายพ้ืนท่ีอยูอาศัยจึงเกิดข้ึน 
การบุกรุกพ้ืนท่ีจึงเปนปญหาของชุมชน  ชุมชนตําบลแมเมาะมีการดําเนินของหนวยงานท่ีหลากหลายแตการ
ติดตอระบบราชการทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีกฎระเบียบ และข้ันตอนท่ีหลากหลายทํา
ใหเกิดความลาชาและไมสามารถตอนสนองไดตามความตองการอยางเรงดวน  โดยจะพบวาโครงการดานการ
พัฒนาตางๆ จะสามารถนําสูการปฏิบัติไดตองอาศัยระยะเวลาคอนขางยาวนาน 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. หนวยงานภาคีในการใหการสนับสนุน
งบประมาณและความรูตางๆ ท่ีหลากหลาย 
เชน เทศบาล, กฟผ.แมเมาะ, สมาคมพัฒนา 
แมเมาะ, ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแม
เมาะ, กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาฯ, กองทุน
สวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. 

2. ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารทาง
ราชการไดอยางรวดเร็ว และหลากหลาย เชน 
วิทยุชุมชน หรือการประชาสัมพันธรถ
เคล่ือนท่ี 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญตอ
กระบวนการมีสวนรวมและสรางใหชุมชนมี
ความเขมแข็งโดยตนเอง 

1. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความ
แตกตางท้ังความคิด และแนวทางปฏิบัติตางๆ 

2. พ้ืนท่ีไมมีความชัดเจนในการพัฒนา  เนื่องจาก
บางพ้ืนท่ีเปนเขต กฟผ.แมเมาะ  เปนปาสงวน 
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา 

3. งบประมาณในการสนับสนุนจากสวนราชการ 
องคกรตางๆ มีความไมตอเนื่อง และเพียงพอ 

4. ข้ันตอนของระเบียบกฎหมายตางๆ ของสวน
ราชการท่ีซับซอนและลาชา 

 
3.4 สรุปปญหาและความตองการของประชาชนในเขตตําบลแมเมาะ 

1.) ดานสาธารณูปโภค    ปญหาดานนี้เปนปญหาของประชาชนในตําบลแมเมาะเปนสวนใหญ
โดยไดกลาวถึงปญหา ท่ียังไมไดรับการแกไข  เชน สภาพถนน ชํารุด ถนนเขาท่ีทํากินยังไมมี การเดินทาง ไม
สะดวกปลอดภัย ถนนบางสายไมมีทอระบายน้ําทําใหน้ําทวมขังและไหลเขาบานเรือนของประชาชน ในชวงฤดู
ฝน ไฟฟาสองสวางยังไมท่ัวถึง ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจเปนพ้ืนท่ีท่ีอาจ เปนอันตรายตอประชาชนผูสัญจรไปมาได 
การประปาหรือน้ําด่ืมสะอาดยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน สภาพจราจรในบางพ้ืนท่ีไมมีความ
เปนระเบียบ ขาดวินัยทางจราจร สัญญาณไฟจราจร ไมท่ัวถึง นอกจากนี้สภาพแวดลอม ภูมิทัศนและ
สาธารณูปโภคตางๆท่ีมีอยูแลวไมไดรับการบํารุงรักษาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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             แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลฯควรสํารวจและพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องท่ี
จําเปนเรงดวนเพ่ือลดปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน และยังไดเสนอโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการ
แกไขปญหาเปนรายพ้ืนท่ี 
 

2.) ดานสังคมและเศรษฐกิจ  พบวาปญหา  การวางงาน ของคนในชุมชน กลุมอาชีพขาดความ
ม่ันคง รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   

             แนวทางการแกไขปญหา   ไดเสนอแนะดานการสงเสริมอาชีพ ควรจัดหาสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑ ชุมชน เชน สรางสถานท่ีจําหนายสินคาชุมชน สงเสริมอาชีพใหกลุมตางๆ เพ่ือสรางรายไดท่ียั่งยืน 
ฯลฯ 

 
3.) ดานสิ่งแวดลอม  ปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ คือปญหาฝุนละอองจากการทําเหมือง ถานหิน 

สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ปญหาน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะอางเก็บน้ําแมเมาะ นอกจากนี้
ยังมีปญหาความไมเปนระเบียบของผูประกอบการคาของเกา  

            แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลควรรณรงค สงเสริม การปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน อยางท่ัวถึง  ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการแกไขปญหา
อยางเปนรูปธรรม รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย ในการควบคุมผูประกอบการคาของเกาอยางเครงครัด 

 
4.) ปญหาดานอ่ืนๆ  ปญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ปญหาเรื่องเสียงตามสาย ไม

เพียงพอ ปญหาการขาดพ้ืนท่ีในการออกกําลังกายและขาดอุปกรณกีฬา  ขาดสนามกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน และผูสูงอายุ 

            แนวทางแกไขปญหา  ใหเทศบาลสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวหาทางแกไขปญหาและใหการ
สงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมในแตละประเด็นปญหา 
 
 
 



ห น  า  | 71 

 
 

สวนที ่4 
****************************************************************************** 

วิสัยทศัน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร 
4.1 วิสัยทัศน 
4.2 พันธกิจ 
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สวนที ่4 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน เทศบาลตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศน (VISION) 

“สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 
5) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
6) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 
7) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
8) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 

  
 ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการจัดบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กลยุทธท่ี  1.1  การพัฒนาดานการคมนาคมและการจัดการจราจร 
 1.) พัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีใหมีสภาพท่ีสมบูรณ ไดมาตรฐาน 

2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายบนเสนทาง การติดตั้งสัญญาไฟจราจร 
 

กลยุทธท่ี  1.2  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
1.) การขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.) การติดตั้งไฟสองสวางตามเสนทางคมนาคมทุกหมูบาน และทางสาธารณะ 
3.) การปรับปรุง และการขยายเขตน้ําประปาภาคครัวเรือนใหครอบคลมุ 
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กลยุทธท่ี  1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 
1.) จัดวางผังเมืองชุมชนเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.) บริหารจัดการท่ีดิน และกําหนดการใชประโยชนในท่ีดิน 
3.) การควบคุมการกอสราง และการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะ 
4.) การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับอาคารตางๆ 

กลยุทธท่ี  1.4  พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  
1.) การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนใหครอบคลุม เชน อาคาร  

ศูนยเรียนรู  อาคารสินคาชุมชน ฯลฯ 
2.) การพัฒนาและจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีเปนสวนรวม เชน การสรางพิพิธภัณฑชุมชน  

ศูนยการทองเท่ียวชุมชน  สนามกีฬาตําบล  ฯลฯ 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันและลดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

• การอนุรักษ  ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือรองรับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 

• การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี  2.1  การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
1.) การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.) การสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชนอยางเปนระบบ 
3.) การจัดตั้งกลุม  องคกรท่ีเก่ียวกับการอนุรักษปาและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

 

กลยุทธท่ี  2.2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
1.) การพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําทางธรรมชาติใหรองรับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีได 
2.) การจัดทําพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและรวมบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 

• การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 
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• การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและ
สาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 

• เกิดผลิตภัณฑชุมชนในระดับจังหวัด 

• แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาปรับปรุง 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมดานการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี  3.1  การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
2.) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 
3.) บริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน พรอมมีตลาดรองรับ 

กลยุทธท่ี  3.2  การสงเสริมการทองเท่ียว 
1.) พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 
2.) การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวใหชัดเจนและมีความสะดวก เปนเอกลักษณ 
3.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสรางเครือขายดานการทองเท่ียว 
4.) จัดกิจกรรมท่ีรองรับหรือสอดคลองกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี  3.3  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.) พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู 
2.) จัดสรางแหลงน้ําสํารองสําหรับการทําการเกษตร 

กลยุทธท่ี  3.4  การสงเสริมพลังงานทดแทน 
1.) สงเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
2.) สรางภาคีเครือขายดานการสงเสริมการทํากิจกรรมพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี  3.5  การลงทุนและการพาณิชย 
1.) การสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนการลงทุนเพ่ือการสรางรายไดใหองคกร 
2.) การใหการบริการสาธารณะท่ีกอเกิดกระบวนการสรางรายได 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 

• ประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ในมิติท้ัง 4 ดาน 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการใหบริการงานสาธารณสุข 

กลยุทธท่ี  4.1  การสังคมสงเคราะห 
1.) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด 



ห น  า  | 72 

 

 

2.) การชวยเหลือและการสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 

กลยุทธท่ี  4.2  การกีฬานันทนาการ 
1.) สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 
2.) สนับสนุนกิจกรรมเดก็ เยาวชน และประชาชนในการแขงขันกีฬาทุกประเภท 
3.) ขับเคลื่อนและสงเสริมการสรางสุขภาพของคนในชุมชนดวยกิจกรรมกีฬาและการ

ออกกําลังกาย 

กลยุทธท่ี  4.3  การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 
2.) การสรางชุมชนใหเปนสังคมและการมีสุขภาวะท่ีดี 

กลยุทธท่ี  4.4  การปองกันและระงับโรค 
1.) จัดระบบการควบคุมและปองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) จัดเตรียมความพรอมทุกดานในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี  4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
1.) บริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะ 
2.) สงเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการสรางรายไดและการ

นํามาใชประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ 
3.) ปองกัน ควบคุม และเฝาระวังมลภาวะชุมชนอยางเขมงวด 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5    การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกคน 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

• สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการศึกษาในทองถ่ิน 

• สถานศึกษาทองถ่ินไดมาตรฐาน 

• ชุมชนเกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 

• มีศูนยวัฒนธรรมระดับอําเภอ 

กลยุทธท่ี  5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน สถานศึกษา 
2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 
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กลยุทธท่ี  5.2   การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา 
1.) จัดสรางโครงสรางพ้ืนท่ี และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.) จัดตั้งศูนยเรียนรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธท่ี  5.3   การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
1.) สนับสนนุกิจกรรมสงเสริมชุมชนเพ่ือการรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
2.) สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเปนประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6    การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ 

• สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการตนเองดวยกระบวนการ 
Community Base Research (CBR)  

• สวนราชการมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

• รองละของประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน 

• ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมูบานเพ่ือการจัดการตนเอง 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอชุมชน 
 

กลยุทธท่ี  6.1  การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี 
1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนอยางตอเนื่องและให เ กิด

ประสิทธิภาพ 
2.) การจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานยึดหลักการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3.) การสงเสริมกิจกรรมการสรางความรัก สามัคคี และกระบวนการสมานฉันทของคนใน

ชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
1.) จัดตั้งศูนยขอมูลชุมชน  ขอมูลงานทะเบียนราษฎรอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ  
1.) การจัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนในทุก

ดาน และเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ 
2.) การจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับรองรับภารกิจท่ีไดรับถายโอนและใหบริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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กลยุทธท่ี  6.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1.) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือ

การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

1.) นโยบายดานการพัฒนาองคกร 
1.1)  พัฒนาองคกรเทศบาลตําบลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหารจัดการ 

และเปน หนวยบริการสังคมท่ีดี  มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา  เพ่ิมพูนความรู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานขาราชการ  ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับการบริการแตละดาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ปรับปรุงการใหบริการ
ประชาชน เนื ่องจากเทศบาลตําบลแมเมาะเปนองคกร ที ่ให บร ิการประชาชน ชวยเหลือ
ประชาชนแทบทุกดาน เพ่ือสรางความเชื่อถือ ความศรัทธา ความรวมมือตอเทศบาล ภายใตแนวคิด
เทศบาลตําบลแมเมาะเปนของประชาชนและทําเพ่ือประชาชน พัฒนาบุคลากรในองคกรใหเปนผูให
การบริการประชาชนอยางมืออาชีพ มีน้ําใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิด  “ประชาชนคือคนสําคัญ” การใหบริการตองรวดเร็ว ถูกใจและถูกตอง 

1.2)   สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยโดยพัฒนากลไกการทํางานในระบอบสภาทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 

1.3)   การบริหารงบประมาณในองคกร จะบริหารงบประมาณของประชาชนใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนมากท่ีสุด  และงบประมาณท่ีนํามาบริหาร  ประชาชนสามารถตรวจสอบได มีการบริหาร
งบประมาณแบบโปรงใส 

 
2.) นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

2.1)  ดําเนินรอยตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “รูรักสามัคคี” 
ปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชนแตกความสามัคคี แบงกันเปนกลุมเปนพรรค เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน  ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ มี
สวนรวมในการจัดเวทีประชาคม รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมกัน 

2.2)  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมือง ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพัฒนากลไกการทํางานในระบอบสภาทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน ควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชนสังคม 

2.3)  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาของทองถ่ิน 
2.4)  สงเสริม  สนับสนุนและใหความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม เปนการพัฒนาจิตใจของ

ประชาชน เพ่ือลดการกระทําความรุนแรงตอเด็ก  สตรีและครอบครัว 
2.5)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค  รวมท้ังการ

จัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

2.6) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีการออกกําลังกายและเลนกีฬา เพ่ือเปน
การสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 

2.7) สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
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2.8) ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอ  และการดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเทศบาล 

2.9) พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน  เชน  ตลาดสด  รานคารานอาหาร  
เพ่ือใหเขาสูมาตรฐาน 

2.10) สนับสนุนการแขงขันกีฬา  การเลนกีฬาของกลุม ๆ  เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ 

2.11) ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบานทุกหมูบาน 
 

3) นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
3.1)  กอสรางอาคารหองสมุดประชาชนหรือจัดหาสื่อตางๆ เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะไวคนควาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
3.2)  กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียน 

ระดับประถม   เพ่ือใหเด็กในเขตเทศบาล  มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนและลดคาใชจายของผูปกครอง 
3.3) สงเสริม  สนบัสนุนและใหความรูโครงการอบรมตาง ๆ  ท่ีชุมชนมีความตองการ   เชน  

อบรมใหความรูดานดนตรีไทย  กลองปูจา  กลองยาว  เปนตน 
3.4) สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนแตละโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดข้ึน 
3.5) จัดซ้ือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอนท่ีจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียน 
3.6)  อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีจําเปนและอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
3.7)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรม  ประเพณีตาง ๆ  ท่ีชุมชนจัดข้ึนหรือ

เทศบาลเปนผูดําเนินการจัดข้ึน 
3.8) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแตละภาค 
3.9) พัฒนาศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะโดยการกอสรางอาคาร  รั้วและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
3.10) พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของ

คนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิตเริ่มตั้งแตวัยเด็ก ใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง รักการอาน  มีทักษะชีวิต  
พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการ
ทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ  สราง  และพัฒนากําลังคนท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะในการ
สรางสรรค นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3.11) สงเสริมการฝกอบรมในแขนงวิชาตาง ๆ เชน ศูนยการอบรมคอมพิวเตอร การพัฒนา
บุคลากร  การพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ ฯลฯ  

3.12) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาภูมิปญญาของทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม 
 
4) นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1) พัฒนาผิวถนน โดยการกอสรางถนนภายในหมูบานแตละหมูบานหรือปรับปรุงผิวถนน ท่ี
เกิดการชํารุดแตละหมูบาน  สรางสะพานขามลําหวยตามหมูบานตาง ๆ  หรือวางทอระบายน้ํา 

4.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมูบานแตละหมูบานโดยการกอสรางระบบประปา
เพ่ิมเติม ปรับปรุงระบบประปาเดิมท่ีมีอยูใหมีคุณภาพดีข้ึน หรือขยายเขตประปาใหประชาชนไดใชน้ํา
อยางท่ัวถึง 
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4.3) พัฒนาไหลถนนภายในหมูบาน  เชนขยายถนน  ทําเสาหลักก้ัน  ปรับปรุงไหลถนน
สําหรับ ประชาชนใชเดิน  ทําความสะอาดไหลถนน  ตัดหญาไหลถนน 

4.4) พัฒนาผิวถนนโดยการตีเสนจราจรและอ่ืน ๆ 
4.5) กอสรางรางระบายน้ําหรือวางทอเพ่ือเปนการแกไขปญหาน้ําทวมบานของประชาชน 
4.6) ขยายเขตไฟฟา  และไฟสาธารณะตามหมูบานตาง ๆ 
4.7) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
4.8) กอสรางอาคารเอนกประสงคหรืออาคารอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในกิจการของเทศบาลหรือ

ของหมูบาน 
4.9) กอสรางสนามกีฬากลางหรือปรับปรุงสนามกีฬาเดิมท่ีมีอยูตามหมูบานตาง ๆ  เพ่ือใชเปน

สถานท่ีออกกําลังกาย 
4.10) การพัฒนาการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ เพ่ือเปนการดําเนินการใหบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

5) นโยบายการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว 
5.1) สงเสริม  สนับสนุนการทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะและนอกเขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ 
5.2) ปรับปรุง  พัฒนาภูมิทัศนยานชุมชน สระน้ํา สวนราชการและแหลงทองเท่ียวในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ 
5.3) จัดกิจกรรมตาง ๆ  ของการทองเท่ียวเพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของ

เทศบาล 
5.4) การพัฒนาดานอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนของประชาชนในหมูบานใหเปนหมูบานนาอยูและ

เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูมาเยือน 
 

6)  นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1) จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม  การสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน  แกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
6.2) พัฒนากระบวนการขององคกรชุมชน  ประชาชน  เยาวชน  เพ่ือสรางเครือขายการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและการดําเนินงานตาง ๆ ท่ี
มุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน   เชน   โครงการขยะรีไซเคิล    โครงการธนาคารขยะ  เปนตน 

6.3) สงเสริมสนับสนุนจัดบริหารจัดการ  การใชพลังงานในครัวเรือนและในชุมชน  เพ่ือให
เกิดการใชพลังงานทางเลือก 

6.4)  จัดหาอุปกรณทางการแพทยและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือ
ใหบริการประชาชนในหมูบาน 

6.5)  ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
6.6)  สงเสริม  สนับสนุนและการจัดกิจกรรมรณรงคการรักษาความสะอาดในครัวเรือนตาม

ถนนและท่ีสาธารณะ 
6.7)  ปรับปรุง  ฟนฟู  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
6.8)  จัดตั้งศูนยตรวจสุขภาพเบื้องตนเพ่ือบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
6.9)  ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
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7) นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
7.1)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาสเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกลุมคนดังกลาว 
7.2)  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
7.3)  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอม

จัดหาอุปกรณท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ยานพาหนะท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

7.4)  สรางเครือขายดานบริการประชาชน  การชวยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินใหมี
ทีมกูภัย  ตํารวจชุมชน  ชุดรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานพรอมใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว 

 
8) นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

8.1)  สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกกลุมในชุมชน  ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค 

8.2)  จัดหาหรือกอสรางอาคารเพ่ือใชเปนสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในชุมชน 
8.3)  อบรมใหความรูกลุมอาชีพท่ีมีความตองการพัฒนาอาชีพของตนเอง เพ่ือสรางรายได

ใหกับครอบครัว 
8.4)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในหมูบาน ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8.5)  อุดหนุน สนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
8.6)  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน ซ้ือสินคาและบริโภคสินคาท่ีผลิตข้ึนในทองถ่ิน 
8.7)  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีการออมเงินหรือจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพ่ือเปน

ทุนในการ ดําเนินกิจการตาง ๆ ในชุมชนของกลุมตอไป 
8.8)  จัดหาพันธุพืช เมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดใหกับ

กลุมเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
8.9)  จัดหาแหลงน้ําใหกับกลุมเกษตรกร เกษตรกรท่ัวไป เชน การขุดสระ การทําฝาย    

การเจาะบอบาดาล เปนตน 
 

9)  นโยบายดานการพัฒนาดานอ่ืน 
การพัฒนาดานอ่ืนใหอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให

เปนหนาท่ีของเทศบาล หรือนโยบายของรัฐบาล 
ท้ังนี้การจะนํานโยบายไปปฏิบัติ    เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ใหประสบผลสําเร็จไดนั้นตองอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด โดยตองมาจากการ
ทําประชาคมหมูบาน ความตองการของประชาชน  แผนพัฒนาเทศบาลและยุทธศาสตรของจังหวัด
และในการปฏิบัติงาน ตองขอสนับสนุนความรวมมือในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับภายในไดแก 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาราชการ พนักงาน และการสนับสนุนจากภายนอก ไดแก องคกร ภาคี 
เครือขาย สวนราชการตางๆท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชนท่ัวไป ชุมชน และพ่ีนองประชาชน ขาพเจาพรอมท่ี
จะทํางาน พรอมท่ีจะเสียสละเวลาเพ่ือตําบลแมเมาะของพวกเราทุกคน 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา ของเทศบาลตําบลแมเมาะ พ.ศ. 2561 - 2564 
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ทต.แมเมาะ 

ตําบลแมเมาะมทีรัพยากร
และส่ิงแวดลอมที่ด ี

ตําบลแมเมาะเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
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สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ยดึมั่นหลกัธรรมาภบิาล 

ย.โครงสร้างพืน้ฐาน ย.อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ย.สงัคม ย.ด้านเศรษฐกิจ ย.ด้านบริหารและ

พฒันาองค์กร 

ปชช.มีระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เป็นมาตรฐาน 

ตําบลแมเ่มาะมี

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ปชช.มีคณุภาพ

ชีวิตที่ด ี

ปชช.มีอาชีพ มีรายได้ที่

เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ทต.แมเ่มาะเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ร้อยละระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน

ท่ีเป็นมาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 
 

ร้อยละของ

ทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมท่ีดี 
 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพ

และรายได้ท่ี

เพียงพอตอ่การ

ดํารงชีพ 
 

-ร้อยละของ

บคุลากรท่ีได้รับ

การพฒันา  
 

ร้อยละเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และ

สถานท่ี

ปฏิบตังิานท่ีเอือ้

ตอ่องค์กรแหง่

การเรียนรู้                                 
 

ค่าเป้าหมาย 

การก่อสร้าง ปรับปรุง 

บํารุง รักษา ถนน  ราง

ระบายนํา้               

ท่อ  และสะพาน  

การไฟฟา้สาธารณะ 

การสาธารณปูโภค

สาธารณปูการและ

แหลง่นํา้การเกษตร 

การสร้างจิตสํานึกและสร้าง

ความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ   

สิ่งแวดล้อม 

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูเฝา้ระวงั

และการปอ้งกนัรักษา

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุผู้

พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ และ

ผู้ ด้อยโอกาส 

การศึกษา 

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การปอ้งกนัรักษาและสง่เสริมสขุภาพอนามยัประชาชน 

การสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การสง่เสริมอาชีพและเพิ่ม

รายได้แก่ประชาชน 

การสง่เสริมการ ตลาดและ

การใช้สนิค้าท้องถ่ิน 

การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

การพฒันาบคุลากร 

การปรับปรุง การพฒันา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ

สถานท่ีปฏิบตังิาน 

เคหะและชุมชน ศึกษา 

เกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง 

สังคมสงเคราะห์ 

สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ 

แผนงาน 

บริการสาธารณะทั่วถึง 
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สวนที ่5 
****************************************************************************** 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
5.1 ขอบเขตรับผิดชอบตามยุทธศาสตร 
5.2 เปาหมายการพัฒนา (Goal) 
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บทที ่5 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 

5.1 ขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร 

ศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมและการจัดการ
จราจร 

2. การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ระบบประปา 

3. การจัดการผังเมืองชุมชน 
4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ 
 

 กองชาง 

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษและ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1. การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการ
ปองกันอุทกภัยและภัยแลง 

 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

1. การสงเสริมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน 

2. การสงเสริมการทองเท่ียว 
3. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
4. การสงเสริมพลังงานทดแทน 
5. การลงทุนและการพาณิชย 

 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 

 

ยุทธศาสตรดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

1. การสังคมสงเคราะห 
2. การกีฬานันทนาการ 
3. การสงเสริมสุขภาพอนามัย

ประชาชน 
4. การปองกันและระงับโรค 
5 การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 
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ศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัด
การศึกษา 

3. การสงเสริม สนับสนุน และเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

 กองการศึกษาฯ 
 

ยุทธศาสตรดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

1. การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท 
การมีสวนรวมและการสราง
พลเมืองดี 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
3. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 
 กองการศึกษาฯ 
 กองคลัง 
 กองชาง 

 



ห น  า  | 72 

 

 

5.2 เปาหมายการพัฒนา (Goal) 

 
เปาหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 
วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 1   : ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนไดรับการจัดบริการ
สาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุม
ตามกฎหมายกําหนด 
 
 

รอยละความพึงพอใจใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จํานวนประชาชน 15,916
คน 

80% 60% 10% 10%   

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการจัดบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 2   : การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกัน
และลดอุภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมี
ระบบ และเกิดประโยชนสูงสุด 

จํานวนแหลงน้ําในเขต
พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและแกไขปญหา
เพ่ือรองรับภัยทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 
 

แหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนา
แลว  -  สาย 

5 1 1 1 1 1 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันและลดภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือรองรับภัยทางธรรมชาตท่ีิจะเกิดข้ึน 
 
 
 
 
 



ห น  า  | 72 

 

 

วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 2   : การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การอนุรักษ  ฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

การจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองตอการฟนฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
จํานวน 3 กิจกรรม 

10 2 2 1 1 1 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การอนุรักษ  ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการ
ผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 
 
 
 

เกิดผลิตภัณฑชุมชนใน
ระดับจังหวัด 

2 ผลิตภัณฑ 8 1 1 1 1 2 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 
 

ตัวช้ีวัด 

• เกิดผลิตภัณฑชุมชนในระดับจังหวัด 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร 
และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 
 
 
 

ทุกหมูบานสรางกลุม
เครือขายภาคเกษตรกรรม
และกลุมอาชีพ 

8 กลุม 12 2 2 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัด 

• ทุกหมูบานสรางกลุมเครือขายภาคเกษตรกรรมและกลุมอาชีพ 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใน
ชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 
 
 
 

แหลงทองเท่ียวไดรับการ
พัฒนาปรับปรุง 

แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการ
พัฒนา - แหง 

3 1 1 1   

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

• แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ี
ตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน 
กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและ
สาธิต 
 

มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
สงเสริมดานการทองเท่ียว 

2 แหง 4 - 1 1 - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การสนับสนนุกลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและสาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมดานการทองเท่ียว 
 
 
 
 
 
 



ห น  า  | 72 

 

 

 

วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 4   : การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมี
คุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี   
ในมิติท้ัง 4 ดาน 
 
 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

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

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 
 

 
ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ในมิติท้ัง 4 ดาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 4   : การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 
เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ประชาชนไดรับการบริการดาน       
สุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการดานการ
ใหบริการงานสาธารณสุข 
 
 
 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 60% 5% 5% 10% - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการใหบริการงานสาธารณสุข 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการ
และโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู
ไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกคน 
 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาใน
ทองถ่ินรอยละ 80 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 50% 20% 10% - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกคน 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในทองถ่ินรอยละ 80 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : ยุการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 
เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 

จัดใหมีสถานศึกษาทองถ่ิน
ใหชัดเจนและไดมาตรฐาน 

สถานศึกษาเทศบาล ท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 1 แหง 

2 1 1 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัด 

• จัดใหมีสถานศึกษาทองถ่ินใหชัดเจนและไดมาตรฐาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

ชุมชนเกิดแหลงเรียนรู  
ทางวัฒนธรรมอยางเปน
รูปธรรม 
 
 
 

กิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน
อัตตลักษณ 3 กิจกรรม 

10 1 1 2 3 3 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ชุมชนเกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 
 
 
 

มีศูนยวัฒนธรรมระดับ
อําเภอ 

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ      
มีจํานวน  – แหง 

1 - 1 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีศูนยวัฒนธรรมระดับอําเภอ 
 
 
 
 



ห น  า  | 72 

 

 

 

วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ระชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม 
(Participation) ในกิจกรรมทาง
การเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 
 

รองละของประชาชนเขา
มามีสวนรวมใน
กระบวนการตางๆ ของ
หนวยงาน 

ประชาชนมีสวนรวม    
รอยละ 40 

70 10 10 20 30 - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

• รองละของประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
โดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการ
ตนเองดวยกระบวนการ Community 
Base Research (CBR) 
 
 

ทุกชุมชนมีแผนพัฒนา
หมูบานเพ่ือการจัดการ
ตนเอง 

แผนชุมชนท่ีดี มี 2 แหง 10 3 2 5 - - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการตนเองดวยกระบวนการ Community Base Research (CBR)  
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมูบานเพ่ือการจัดการตนเอง 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถงึ 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

256 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สวนราชการมีความเขมแข็ง  มีการ
บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการดาน
การสรางกระบวนการมี
สวนรวมตอชุมชน 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

60% 10% 10% 20% 20% - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สวนราชการมีความเขมแข็ง  มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอชุมชน 
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สวนที ่6 
****************************************************************************** 

การนําแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่นไปสูการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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บทที ่6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการ

ติดตามประเมินผล 
 
 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงเทศบาลตําบลแมเมาะ มีคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  ท่ี 914/2559 ลงวันท่ี      
1 มิถุนายน 2559 

 
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 5 ครั้ง คือ 
แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยมีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด และเปนการประเมินผลการดําเนินงาน
ของเทศบาลวามีการดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม ซ่ึงเปนการ
ประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยมีรูปแบบ ประเด็นการ
ประเมินดังนี้ 
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แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นโดยตนเอง 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทํา

ฐานขอมูล 
  

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเป าหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 2 สวน 
คือ 

(2.1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
(2.2) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 

 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 
 
 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน........................................................... 
2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน.......................................................................... 

 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป................................................................ 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนเปาหมาย 

ดําเนินการตาม
เปาหมาย 

ไมสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   
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6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

1.) การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรใน
แตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

2.) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนการประเมินผล
การดําเนินงานของเทศบาลในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

2.1) เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีไดมีการระบุไวในแผนพัฒนาและจัดทําเปนรายงานเพ่ือใหทราบถึง
ระดับความสําเร็จของแผนงานเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในอนาคต โดย
จัดทําในรายไตรมาส 

2.2) วิเคราะหขอมูลแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการและการ
ดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการวาไดดําเนินงานตามแผนงาน
ทิศทางของโครงการวาไดดําเนินการไปตามเปาหมายหรือแผนงานท่ีไดระบุไว
หรือไมแลวจัดทําเปนรายงานในรายไตรมาส เพ่ือการรับรูเปนการภายใน 

2.3) ประสานงานและจัดประชุมผูมีสวนเก่ียวของในการทํางานเพ่ือใหรับรูถึง
สถานการณและความเปนไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนวา ควร
จะมีการแกไขและควรดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใดและทบทวนงานท่ีไดทํา
มาแลวโดยจัดทําในรูปแบบรายงานประจําปและรายงานตอนายกเทศมนตรี
และสภาเทศบาล 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศน (VISION) 

“สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานดานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 

   
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา (SREATEGY) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  1   การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1     การคมนาคมและการจัดการจราจร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2     การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3     การจัดการผังเมืองชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4     พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  2    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี  1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี   1    การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   2    การสงเสริมการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี   3    การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาท่ี   4    การสงเสริมพลังงานทดแทน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   5    การลงทุนและการพาณิชย 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  4     การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 
แนวทางการพัฒนาท่ี   1   การสังคมสงเคราะห 
แนวทางการพัฒนาท่ี   2   การกีฬานันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี   3   การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี   4   การปองกันและระงับโรค 
แนวทางการพัฒนาท่ี   5   การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  5   การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา   
แนวทางการพัฒนาท่ี  3   การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคม

อาเซียน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  6   การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการ

สรางพลเมืองดี 
แนวทางการพัฒนาท่ี  2   การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3   การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ี

ปฏิบัติการ   
แนวทางการพัฒนาท่ี  4   การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

สวนที ่1 
************************************************************************ 

บทนํา 
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

สวนที ่1 
บทนํา 

 

นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา  
บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก 
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนด
กรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง 
โดยเฉพาะนอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน  นอกจากกฎหมายท้ังสองฉบับแลว ยังมีกฎหมายอ่ืน
อีกหลายฉบับท่ีเก่ียวของ เชน   

• พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง พ.ศ. 2542 

ทําใหเห็นไดวา มีการกําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพ่ือใหการกระจายอํานาจ 
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคกรตางๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันประกาศใช จึงมีบทบาท
อํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง โดยมิเพียงจะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
เทานั้นแตยังขยายบทบาท หนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ทองถ่ินดวย และเปนองคกรท่ีเปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

แตเนื่องจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (4) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ขอ 4  กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงิน
อุดหนุน และรายไดอ่ืนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตป งบประมาณ พ.ศ. 2550 เปน
ตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละ 25 
และโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึนคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละ 35 โดยการจัดสรรสัดสวนท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
คํานึงถึงรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นดวย จึงมีความจําเปนในการใชทรัพยากรรายได ท้ังท่ีทองถ่ิน
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จัดเก็บเอง และรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีความโปรงใสมากท่ีสุด การ
วางแผนถือเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายดังกลาวโดยใช
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนอยางยิ่งท่ีตองวางแผนการใชทรัพยากรเหลานั้นให
คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังในปจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ี
กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาท่ีกําหนด มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการ
ตามแผน แผนงาน โครงการนั้น จะตองเปนการบริหารจัดการท่ีดีมีความโปรงใสและพรอมท่ีจะใหมีการ
ตรวจสอบท้ังโดยหนวยงานของรัฐและประชาคม 

 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
เทศบาลตําบลแมเมาะกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะซ่ึงแสดงถึง 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตรระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดลําปาง  
ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ ยุทธศาสตรการพัฒนาของตําบลแมเมาะ และการพัฒนาตาม
นโยบายของผูบริหาร 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะ  จึงเปนกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตของเทศบาลตําบลแมเมาะ  โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพเทศบาลตําบลแมเมาะ และปญหา/ความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะดวย 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอเทศบาลตําบลแมเมาะเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยาง
เทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลแมเมาะท่ีตองกําหนดถึง
สภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ         
การวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ   ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบล    
แมเมาะ  สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล      
แมเมาะ  ไดอยางแทจริง 

 

 

 

 



ห น  า  | 6 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท้ังนี้ 
เพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล
มองเหตุการณตางๆ ในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหาความตองการของ
ประชาชนในสังคมนั้น ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น องคกร
จําเปนตองเตรียมตัวและเผชิญกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน อันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนตน 

2. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร ท้ังนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับแนวความคิด
เชิงระบบเขามาใชในองคกรยุคปจจุบัน 

3. ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุถึงเปาหมายท่ีปรารถนาท้ังนี้ เพราะการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนงานท่ีตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคกร ท้ังนี้เพ่ือเปนหลักประกันการ
ดําเนินการเปนไปดวยความม่ันคงและมีความเจริญเติบโต 

4. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอนเพราะการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทําใหมองเห็นภาพรวมขององคกรท่ีชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคกรใหมี
ความเหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งข้ึน เปนการจําแนกงานแตละแผนกไมใหเกิดความซํ้าซอน 

5. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปน
การกระทําโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยตางๆ มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางปฏิบัติท่ี
ชัดเจนในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรท่ีดําเนินอยู 

กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคกรใดท่ีประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน  ดังนั้น  
การวางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกท่ีมีความสําคัญของกระบวนการจัดการท่ีดี 
 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 1  เตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและเก็บรวบรวมขอมูล 

- เสนอโครงการเพ่ือโปรดอนุมัติ 

- แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูเก่ียวของทราบ ไดแก คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล 
แมเมาะ และประชาคมตําบล 

- เก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  จัดประชุมประชาคมตําบล สวนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาเทศบาล รับทราบปญหา ความตองการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และ
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี และนําขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

- การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของเทศบาลในปจจุบัน 
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ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

- รวบรวมประเดน็หลักการพัฒนา ปญหา ความตองการ และขอมูลตางๆ 

- กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

- จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ 

ข้ันตอนท่ี 4  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี 5  นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ  พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาลตําบลแมเมาะ 

ข้ันตอนท่ี 6  การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ 

 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การวางแผนท่ีดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 

1) บรรลุจุดมุงหมาย การวางแผนทุกครั้งจะมีจุดมุงหมายปลายทางเพ่ือใหองคกรบรรลุ
จุดมุงหมายท่ีกําหนดให การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนงานข้ันแรกของการวางแผน ถาจุดมุงหมายท่ีกําหนดมี
ความชัดเจนก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไปยังจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวไดอยางสะดวกและเกิด
ผลดี 

2) ประหยัด การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการใหองคกรบรรลุถึง
ประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตางๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความตอเนื่องกัน 
กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตางๆท่ีทํา ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา 
นับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคกร 

3) ลดความไมแนนอน การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลงเพราะการวางแผน
เปนงานท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพเปนผลมาจากการ
วิเคราะหพ้ืนฐานของขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึน แลวทําการคาดคะเนเหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทาง
พิจารณาปองกันเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนไวแลว 

4) เปนเกณฑในการควบคุม การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนดหนาท่ีการควบคุมข้ึนท้ังนี ้
เพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งท่ีแยกกันไมออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการคูกัน  อาศัยซ่ึงกันและกัน 
กลาวคือถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุม กลาวไดวาแผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีการควบคุม 

5) สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค การวางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจและ
เปนสิ่งท่ีชวยใหเกิดแนวความคิดใหมๆ (นวัตกรรม) และความคิดสรางสรรค ท้ังนี้ เนื่องจากขณะท่ีฝายจัดการมี
การวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผูทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหมๆ และ
ความคิดสรางสรรค นํามาใชประโยชนแกองคกรและยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะ
ผูบริหาร 
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6) พัฒนาแรงจูงใจ ระบบการวางแผนท่ีดีจะเปนการบงชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการ
ทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุมคนงานดวยเพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคกร
คาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยังเปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจท่ีดีสําหรับผูบริหาร
ในอนาคต 

7) พัฒนาการแขงขัน การวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรมีการแขงขันกันมากกวา
องคกรท่ีไมมีการวางแผนท่ีขาดประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพราะการวางแผนจะเก่ียวของกับการขยายขอบขายการ
ทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่งตางๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

8). ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ
จุดมุงหมายขององคกร ทําใหกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปท่ีจุดมุงหมายเดียวกัน มีการจัดประสานในฝาย
ตางๆ ขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานฝายตางๆ ขององคกรเพ่ือหลีกเลี่ยงความซํ้าซอนในงานแต
ละฝายขององคกร 
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สวนที ่2 
****************************************************************************** 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
2.1 บริบทตําบลแมเมาะ 
2.2 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
2.3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 
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บทที ่2 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาล 

 
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลตั้งแตวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาลตําบล ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 
2550  ตั้งอยูเลขท่ี 390 หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา ถนนสายลําปาง-แมเมาะ ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง  

 

2.1 ดานกายภาพ 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
 

ตําบลแมเมาะ มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบทก่ึงเมือง พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70% 
เปนภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตําบลแมเมาะ   มีอาณาเขตการปกครองติดตอกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ดังนี้ 

อาณาเขตทางทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบานดง อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศใต  ติดตอกับ ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
อาณาเขตทางทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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 2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนท่ีเขตตําบลแมเมาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบระหวางภูเขา  ลักษณะภูมิประเทศ
ตอนกลางของแองแมเมาะ  โดยแบงตามธรณีสัณฐานไดเปน 

พ้ืนท่ีราบลุมน้ําปจจุบัน  ไดแก บริเวณท่ีราบลุมสองฝงน้ํา  เชน น้ําแมเมาะ  น้ําแมขามและ    
หวยตางๆ  เชน หวยหลวง หวยทราย หวยคิง และหวยเปด  มีระดับความสูงประมาณ +300 ถึง + 320 เมตร 
พ้ืนท่ีเปนแนวแคบๆ ขนาดกับลําน้ําและเอียงเทเหาลําน้ํา ปจจุบันพ้ืนท่ีราบลุมนี้ยังคงสภาพเดิมเฉพาะบริเวณ
นอกเขต การใชประโยชนของ กฟผ.แมเมาะ ไดแก สองฝงน้ําแมเมาะดานเหนือบริเวณบานดง บานหัวฝาย 
และดานใตบริเวณบางหางฮุงจนจรดอางเก็บน้ําแมเมาะ บางสวนของหวยหลวงและหวยคิง 

พ้ืนท่ีราบเชิงเขา  ไดแก พ้ืนท่ีลาดดานตะวันตกของแองแมเมาะ  มีความสูงของพ้ืนท่ีต้ังแต
ระดับ +340 ถึง + 380 เมตร ความลาดเอียงอยูในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ- ตะวันออกเฉียงใตตามทิศทางการ
ไหลของหวยหลวง หวยกาว และหวยนาปม   ลักษณะพ้ืนท่ีเปนแนวขนาดกับทิวเขาสูง มีความลาดเอียง
สมํ่าเสมอ ประกอบดวยเศษหินท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของมวลวัตถุ และตะกอนท่ียังไมแข็งตัวของกรวด ทราย 
และดินเหนียว 
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เขตภูเขาสูง  ไดแก พ้ืนท่ีซ่ึงอยูสูงกวา +400 เมตร  ข้ึนไป  ซ่ึงเปนภูเขาสูงดานตะวันตกของ
แองแมเมาะ  วางตัวอยูในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต  ประกอบดวย หินเศษหินภูเขาไฟยุค
เพอรโมไทรแอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูป
ตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 

เทศบาลตําบลแมเมาะ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี มีลักษณะ เปนชุมชน ชนบท      
ก่ึงเมือง พ้ืนท่ีการทําเหมืองถานหินลิกไนต มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 117.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,311 ไร  ลักษณะ  
ภูมิประเทศของเทศบาลตําบลแมเมาะ ประมาณ 70 % เปนภูเขา และ 30 % เปนพ้ืนท่ีราบ และมีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 400 เมตร 
 
 2.1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

มีสภาพภูมิอากาศคอนขางอบอาวและหนาวจัดในฤดูหนาว  มีฝนตกเนื่องจากพ้ืนท่ีจัดอยูใน
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม  3 ฤดู 

ฤดูรอน   อยูในชวงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ในชวงกลางวันจะมีอากาศรอนอบอาว    
แดดจัดและอากาศจะเย็นลงเล็กนอยในชวงเวลากลางคืน  อุณหภูมิอยูระหวาง     
35 – 43 องศาเซลเซียส 

ฤดูฝน     อยูในชวงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ฝนตกตองตามฤดูกาล แตในบางปจะมีฝนแลง 
ฤดูหนาว  อยูในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ  ในชวงเชาอากาศหนาวเย็น มีเมฆหมอก   

ปกคลุม  ชวงกลางวันอากาศเย็นสบาย สวนตอนกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นมาก  
อุณหภูมิอยูในชวง 8 – 22 องศาเซลเซียล 

 

อุณหภูมิ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีอยูตามท่ีราบระหวางหุบเขา  และมีลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขา  อุณหภูมิเฉลี่ย

ท้ังปเทากับ 26.3 องศาเซลเซียล อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 29.9 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 21.6 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม 
 

ความเร็วลม 
ความเร็วลมเฉลี่ยท้ังปเทากับ 0.8 นอต โดยมีความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนตุลาคมถึง

ธันวาคม เทากับ 0.4 นอต สวนความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนมิถุนายน เทากับ 1.3 นอต 
 
ปริมาณน้ําฝน 
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ  ซ่ึงมีลักษณะภูมิประเทศแบบรอนชื้นและมี

พ้ืนท่ีเปนปาไม  โดยปริมาณน้ําฝนท่ีตกลงวัดไดจากพ้ืนท่ีโลงและเปนพ้ืนท่ีราบท่ีอยูอาศัย  โดยปริมาณน้ําฝนท่ี
ตกเฉลี่ยท้ังปเทากับ 87 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ําสุดพบในเดือนมกราคม เทากับ 2.3 มิลลิเมตร 
และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดพบในเดือนกันยายน เทากับ 212.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอ
วัน ท้ังป เทากับ 9 มิลลิเมตร 
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 2.1.4 ลักษณะของดิน 
  เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณ
ท่ีราบลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง  
  โดยบริเวณท่ีราบลุมแมน้ํา ดินมีลักษณะเปนดินทรายแปงท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา บริเวณ     
หวยหลวง หวยทราย หวยคิง และหวยเปด   
  พ้ืนท่ีราบเชิงเขา ดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอน เขตดินแหง มีลักษณะท่ีหลากหลายแบบ ดินเหนียวลึก
มาก, ดินตื่นท่ีมีชั้นลูกรัง กอนกรวด เศษหินอยูภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน, ดินตื้นท่ีพบชั้นหินพ้ืนภายใน
ความลึก 50 ซม. จากผิวดิน และดินตื้นท่ีพบชั้นปูนมารลหรือกอนปูนภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน 

เขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทรแอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก มี
ยอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  ผนังรองน้ําชัน 

  *(ขอมูลจากระบบฐานขอมูลกลุมชุดดิน กรมพัฒนาท่ีดิน) 

           
ลักษณะดินบรเิวณภูเขาไฟจาํปาแดด ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 

 
 2.1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา 
 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวย
สภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร 
(ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวย
ไคร บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมู
ท่ี 4, อางเก็บน้ําแมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ํา
หวยปาไผ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขม
พัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับ
น้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและหมูบาน)  
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แหลงนํ้าในเขตตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลาํปาง 

 
 
 2.1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 
และปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มี
ตนไมขนาดเล็กและขนาดกลาง ฤดูแลงจะผลัดใบ อาจมีไฟปาเกิดข้ึน เนื่องจากมีปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับ
ความแหงแลง  
 

                               
 

ลักษณะไมและปาไมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ 
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2.2 ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตรับผิดชอบ จํานวน 12 หมูบาน 
  

หมูท่ี หมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน 

1 บานหวยเปด นายณัฐพงษ  อบแกว 
2 บานหวยรากไม นายบุญมา เก๋ียงแกว 
3 บานหางฮุง นายอานันท  กันทะอู 
4 บานเมาะสถานี นางอําไพ  สมดวง 
5 บานปงชัย นายอบ  สอนทิพย 
6 บานหวยคิง นางแสงจันทร  มูลซาว 
7 บานใหมนาแขม นางอริสสรา  เครือบุญมา 
8 บานเมาะหลวง นายสันต  แกวประเทศ 
9 บานเวียงสวรรค นางเบญจวรรณ  ขัตติยากุล 
10 บานใหมมงคล นายไพรัตน  เมืองดี (กํานัน) 
11 บานนาแขมพัฒนา นางเสาวลักษณ  เตชนันท 
12 บานเวียงหงสลานนา นายสมศักดิ์  ฟูบุตร 

 
 

2.2.2 การเลือกตั้ง 
  เขตตําบลแมเมาะ มีผูมีสิทธิการเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จํานวน 12,488 คน มีผูมาใชสิทธิ์
เลือกตั้ง จํานวน 8,615 คน แยกเปนชาย 6,092 คน แยกเปนหญิง 6,396 คน(ขอมูลจากการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เม่ือป พ.ศ. 2556) 
 

  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี แบงการเลือกตั้งออกเปน 1 เขต 21 หนวยเลือกตั้ง สวนการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมเมาะ แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขตการเลือกตั้ง 21 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 1 1 ศาลาอเนกประสงคบานหวยเปด 
1 2 2 ศาลาอเนกประสงคบานใหมหวยรากไม 
2 3 3 ศาลาวัดหางฮุง 
2 4 4 ศาลาวัดคีรีไชยแมเมาะ 
2 5 5 วัดปงชัย 
2 6 5 โรงเรียนบานปงชัย 
2 7 6 ศาลาวัดหวยคิง (1) 
2 8 6 ศาลาวัดหวยคิง (2) 
1 9 7 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนฯ 
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เขตการเลือกตั้งท่ี หนวยท่ี หมูท่ี สถานท่ีเลือกตั้ง 

1 10 7 ศาลาอเนกประสงคบานใหมนาแขม 
1 11 8 วัดเมาะหลวง 
1 12 8 โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ 
1 13 8 ศาลาอเนกประสงคหลังศาลหลักเมือง 
1 14 8 ศาลาวัดทุงกลวย 
1 15 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (1) 
1 16 9 ศาลาอเนกประสงคบานเวียงสวรรค (2) 
2 17 10 ศาลาอเนกประสงคบานใหมมงคล 
2 18 10 ศาลาผูสูงอายุบานใหมมงคล 
1 19 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (1) 
1 20 11 ศาลาอเนกประสงคบานนาแขมพัฒนา (2) 
2 21 12 ศาลาสํานักสงฆเวียงหงสลานนา 

*ขอมูลจากการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ เมื่อป พ.ศ. 2556 

 
 
2.3 ประชากร 
 2.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ มีจํานวนท้ังสิ้น 15,614 คน แยกเปนประชากรชาย 
7,697 คน ประชากรหญิง 7,917 คน จํานวนครัวเรือน มีท้ังหมด 8,402 ครัวเรือน 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 หวยเปด 376 410 786 874 
2 หวยรากไม 455 469 924 447 
3 หางฮุง 116 120 236 264 
4 เมาะสถานี 345 372 717 298 
5 ปงชัย 611 569 1,180 507 
6 หวยคิง 722 655 1,377 1,630 
7 ใหมนาแขม 807 884 1,691 908 
8 เมาะหลวง 1,502 1,500 3,002 1,249 
9 เวียงสวรรค 904 978 1,882 714 
10 ใหมมงคล 790 832 1,622 580 
11 นาแขมพัฒนา 673 670 1,343 582 
12 เวียงหงสลานนา 396 458 854 349 

รวม 7,697 7,917 15,614 8,402 

     *ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
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2.3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  จํานวนประชากรของตําบลแมเมาะ แยกตามชวงอาย ุ ไดดังนี้ 
 

ชวงอายุและจํานวนประชากร 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เยาวชน (อายุต่ํากวา 18 ป) 1,439 1,383 2,822 
ประชาชน (อายุ 18 – 60 ป) 5,018 5,173 10,191 
ประชากรผูสูงอายุ (อายุมากกวา 60 ป) 1,240 1,361 2,601 

รวม 7,697 7,917 15,614 

*ขอมูลจากงานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 
 

2.4 สภาพทางสังคม 

 2.4.1 การศึกษา 

  ตําบลแมเมาะ มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพ้ืน สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ดังนี้ 
 

 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ 

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลแมเมาะ ในสวนของการบริหารจัดการศึกษาของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ ไดดําเนินการตามโครงการถายโอนภารกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบาย
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตร 78 และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนละข้ันตอนการกระจายอํานายใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    
มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการในปการศึกษา 2549 จํานวน 1 แหง ตั้งอยูท่ี ณ บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอ    
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ปจจุบันมีนักเรียนท้ังหมด จํานวน 221 คน 

• เพศชาย  105 คน 

• เพศหญิง 116 คน 

• รวม  221 คน 
 

(2) โรงเรียนเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลแมเมาะ ตั้งอยู
บริเวณ ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เปดสอนในระดับอนุบาล 
(อนุบาล 1 – อนุบาล 3) ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 514 คน เพศชาย 264 คน เพศหญิง 250 คน 

 

 



ห น  า  | 18 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 

 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใน
พ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 4 โรงเรียน ดังนี้ 

(1) โรงเรียนเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี ณ บานเวียงหงสลานนา หมูท่ี 12 ตําบลแมเมาะ อําเภอ   
แมเมาะ จังหวัดลําปาง ปจจุบันไดยายมาท่ีโรงเรียนวัดบานแขม หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอ       
แมเมาะ จังหวัดลําปาง โดยมีจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีจํานวน
นักเรียน ดังนี ้

• ระดับอนุบาล   จํานวน     5  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน           13   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน          18 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนเวียงหงสลานนา ประจําปการศกึษา 2561) 
 

  (2) โรงเรียนวัดบานแขม ตั้งอยูท่ี ณ ขางเทศบาลตําบลแมเมาะ บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 
ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มี
จํานวนนักเรียนดังนี ้

• ระดับอนุบาล   จํานวน     30  คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          167   คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         197 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนวัดบานนาแขม ประจําปการศึกษา 2561) 
 

(3) โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอ       
แมเมาะ จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน มีจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

• ระดับอนุบาล   จํานวน          139 คน 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน          991   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน         149 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน      1,279  คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนอนุบาลแมเมาะ ประจําปการศึกษา 2561) 
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  (4) โรงเรียนแมเมาะวิทยา ตั้งอยูท่ี ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวน
นักเรียนดังนี้ 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          575   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         217 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         792 คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน โรงเรียนแมเมาะวิทยา ประจาํปการศึกษา 2561) 
 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ เดิมชื่อวา วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แมเมาะ        
ซ่ึงจัดตั้งตามโครงการความรวมมือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ในป 2546 โดยการจัดการศึกษาและบริหารงานเสมือนเปนสาขาของวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง 
สถานศึกษาไดรับงบประมาณสนับสนุนท่ีดินสิ่งกอสราง และดานครุภัณฑการศึกษา จากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย จํานวน 372,470,600.00 บาท ซ่ึงประกาศจัดตั้งเปนสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เม่ือวันท่ี 17 ธันวาคม 2551 โดยใชชื่อวา “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ” 
ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 393 บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง  

ปจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แมเมาะ เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรมและประเภทวิชา
พาณิชย กรรม จํานวน 6 หลักสูตร คือ ระดับ ปวช. เปดสอน 5 สาขางาน คือ สาขางานยานยนต สาขางาน
ไฟฟากําลัง สาขางานเชื่อมโลหะ สาขางานการบัญชี และสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ ระดับ ปวส. เปดสอน 2 
สาขา คือ สาขางานเทคนิคยานยนตและสาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวนนักศึกษาท้ังสองระดับ ดังนี้ 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จํานวน     639   คน 

• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จํานวน      299   คน 

รวมท้ังส้ิน   จํานวน      938   คน 

*(ขอมูลจาก งานทะเบียน วิทยาลยัเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ประจําปการศึกษา 2561) 
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 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

- ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ ตั้งอยู ณ ศูนยราชการ
อําเภอแมเมาะ (ท่ีทําการปกครองอําเภอแมเมาะ) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง โดยไดเริ่มกอตั้งในป พ.ศ. 2535 ไดจัดตั้งหองสมุดประชาชนอําเภอแมเมาะ ข้ึนโดยใชอาคารของ
องคการบริหารสวนตําบลแมเมาะ  มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเปนผูดูแล   เ ม่ือ
วันท่ี  25  มีนาคม  2551  ไดมีพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
2551 ตามราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 125  ตอนพิเศษ 60 ง ลงวันท่ี  25  มีนาคม  2551  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง บัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  โดยให
เปลี่ยนชื่อจากสถานศึกษาเดิม  เปน  “ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ” 
โดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซ่ึงมีจํานวนนักเรียนแยกตามระดับ ดังนี้ 

• ระดับประถมศึกษา  จํานวน            41 คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน          170   คน 

• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน         261 คน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน         472 คน 
*(ขอมูลจาก ศูนยการเรียนรูนอกระบบฯ อําเภอแมเมาะ) 

 

2.4.2 สาธารณสุข 

• โรงพยาบาลรัฐบาลประจําอําเภอแมเมาะ 1 แหง คือ “โรงพยาบาลแมเมาะ” ตั้งอยู

ท่ี บานนาแขมพัฒนา หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง มี

บุคลากรและเจาหนาท่ี ดังนี ้

(1) แพทย    จํานวน    4  คน 

(2) พยาบาล    จํานวน  56  คน 

(3) ทันตแพทย    จํานวน    3  คน 

(4) เภสัชกร    จํานวน    5  คน 

(5) เจาพนักงานสงเสริมสาธารณสุข จํานวน    3  คน 

(6) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน    3  คน 

• สถานพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ  

กองการแพทยและอนามัยการไฟฟาแมเมาะ สังกัดการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย เปนสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง  ตั้งอยูในเขตของโรงไฟฟาแมเมาะ  
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• อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 290 คน มี นางศิริพร  วงศคํา เปน

ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
 

หมูท่ี บาน จํานวน อสม. 
(คน) 

ประธาน อสม. ประจําหมูบาน 

1 บานหวยเปด 16 นายองอาจ  ทองสุข 

2 บานหวยรากไม 16 นางปรานอม  พันธุใหญ 

3 บานหางฮุง 5 นางศิริพร  วงศคํา 

4 บานเมาะสถาน ี 15 นางสมพร  ชุมศรี 

5 บานปงชัย 20 นางพัชรี  ไชยะเสน 

6 บานหวยคิง 20 น.ส. กัลยา  วัดจันทร 

7 บานใหมนาแขม 23 นางวันดี  ผาทอง 

8 บานเมาะหลวง 67 นางกัลยา  วงศสถิต 

9 บานเวียงสวรรค 40 นางอรวรรณ  ศรพีจน 

10 บานใหมมงคล 21 นางพิกุล  ทาสุวรรณ 

11 บานนาแขมพัฒนา 28 นางปทมาภรณ  อาจชัญกรณ 

12 บานเวียงหงสลานนา 19 นางบุษบา  ชุมภูสืบ 

 

• คลินิกเอกชน จํานวน 2 แหง คือ  

1. คลินิกหมอเกชา  รักษาโรคท่ัวไป และโรคกระดูกกลามเนื้อ  

2. คลินิกหมอกฤษฎา  รักษาโรคท่ัวไป 

• รานขายยาแผนปจจุบัน จํานวน 5 แหง 

• การเจ็บปวยท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลแมเมาะ 5 อันดับแรก 

(1) ระบบทางเดินหายใจ 

(2) โรคระบบยอยอาหาร 

(3) โรคระบบไหลเวียนเลือด 

(4) โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและกลามเนื้อยึดเสริม 

(5) โรคเก่ียวกับระบบตอมไรทอ โภชนาการและเมทตาโบริซึม 
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 2.4.3 อาชญากรรม 

  ดวยตําบลแมเมาะ มีเปนสังคมแบบก่ึงชนบทก่ึงเมือง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากตางพ้ืนท่ี
เขามาทํางานในตําบลแมเมาะจํานวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และยังมีแรงงานตางดาวท้ังถูกกฎหมายและลักลอบเขา
เมือง เพ่ือมาเปนแรงงาน ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาอาชญากรรมเพ่ิมข้ึนจากอดีต ปญหาทะเลาะวิวาทระหวาง   
คนในพ้ืนท่ีกับคนตางพ้ืนท่ี, ระหวางคนงานท่ีเขามาทํางานในแคมปคนงานของบริษัท, วัยรุนจากท้ังในและนอก
พ้ืนท่ี ซ่ึงสวนใหญเปนปญหาเล็กๆนอยๆ นอกจากยังพบปญหาลักขโมย ลักทรัพยในบางพ้ืนท่ี แตก็ไดรับการ
ดูแลเปนอยางดีจากสถานีตํารวจภูธรแมเมาะ จังหวัดลําปาง เขามารักษาสงบเรียบรอยของประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลแมเมาะและตําบลใกลเคียง 
 

 2.4.4 ยาเสพติด 

  ปญหายาเสพติดเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอแมเมาะ พบวามี
ปญหายาเสพติดจํานวนมาก ดวยพ้ืนท่ีแมเมาะเปนท่ีตั้งของโรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาแมเมาะ ทําใหมี
จํานวนประชากรแฝง จากการเคลื่อนยายแรงงานจํานวนมากในชวงท่ีโรงไฟฟากําลังขยายการผลิต ทําใหมี  
การลักลอบคายาเสพติดในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน และทางสถานีตํารวจภูธรแมเมาะไดมีมาตรการจัดการกับผูคาและ      
ผูเสพยาเสพติด โดยผูเสพยาจะสงตัวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการบําบัดเลิกยาตอไป 
 

 2.4.5 การสังคมสงเคราะห 

  การสังคมสงเคราะหของเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการดําเนินงานใหเกิดการบริหารท่ีดีแก
ประชาชน โดยเฉพาะกลุมบุคคลท่ีมีปญหาความเดือดรอนและตองการความชวยเหลือ ไดมีโอกาสพบสภาพ     
ความเปนอยูท่ีดีข้ึน ไดรับสวัสดิภาพในชีวิตอยางเพียงพอ เปนการวางแผนปองกันและแกไขปญหาระยะยาว
และ  มุงสงเสริมใหบุคคล/กลุมบุคคล ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในตําบลแมเมาะมีผูท่ีตองไดรับ
การสังคมสงเคราะห ดังนี้ 

   (1) ผูสูงอายุ  2,713  คน 

   (2) ผูพิการ    583  คน 

   (3) ผูปวยติดเชื้อเอดส     34  คน 

        (ขอมูลจากการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ทต.แมเมาะ) 

 

2.5 ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 2.5.1 การคมนาคมขนสง 

  การคมนาคมขนสงทางบกของตําบลแมเมาะ สามารถเดินทางโดยรถยนต รถจักรยานยนต 
โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้ 

  - ถนนจักรยาน (Bike lane) จากแยกไฟแดงผาลาด อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ถึง 
บานปงชัย หมูท่ี 5 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เลียบทาง
หลวงหมายเลข 1348 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากแขวงทางหลวงลําปาง ท่ี 1  
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  - ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1348 เปนเสนทางหลักท่ีใชในการเดินทางตั้งอยูในอําเภอ    
แมเมาะ จังหวัดลําปาง จุดเริ่มตนจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (แยกผาลาด) ไปยัง โรงไฟฟาแมเมาะ 
ระยะทาง 45 กิโลเมตร 

  - ทางหลวงชนบท หมายเลข 2004 เปนเสนทางระหวางตําบล ในสวนของตําบลแมเมาะ 
เริ่มตนจากแยกไปรษณีย ไปยังทางรถไฟ ณ บานหวยรากไม ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร 
 

 2.5.2 การไฟฟา 

  ตําบลแมเมาะ เปนตําบลท่ีมีระบบการไฟฟาขยายท่ัวถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟาใช
ครอบคลุมรอยละ 99.4  มีเพียง 52 ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช (คิดเปนรอยละ 0.6) ซ่ึงสวนใหญครัวเรือนสรางอยู
ในเขตพ้ืนท่ีทําการเกษตร เชน สวนยางพารา สวนผลไม เปนตน นอกจากนั้นเปนบานเรือนท่ีสรางใหมเนื่องจาก
ยายมาจากพ้ืนท่ีกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยแมเมาะ 
 

 2.5.3 การประปา 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับการบริหารดานการประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปาระบบผิวดิน โดย   
แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ)      
มาผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการประปาหมูบาน     
มีท้ังหมด 5 หมูบาน คือ บานหวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, บานปงชัย หมูท่ี 
5 และบานหวยคิง หมูท่ี 6 
 

2.5.4 โทรศัพท 

  ในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีเครือขายและโครงขายสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี/สัญญาณ
อินเตอรเน็ตครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ทุกเครือขาย ยกเวนบริเวณปาไมทึบบางจุด มีเครือขายโทรศัพทบาน
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  บางหมูบานยังคงมีโทรศัพทสาธารณะบริการประชาชน 
 

 2.5.5 ไปรษณียหรอืการส่ือสารหรือการขนสงและวัสดุครุภัณฑ 

  ตําบลแมเมาะ ท่ีจุดบริการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ จํานวน 3 แหง คือ  

1. ไปรษณียอําเภอแมเมาะ ตั้งอยูเลขท่ี 221 หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง  (ติดกับเทศบาลตําบลแมเมาะ) บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร–ศุกร ตั้งแตเวลา 08.30–
16.30 น. และวันเสาร ตั้งแตเวลา 08.30-12.00 น. 

2. บริษัท Kerry Express สาขาแมเมาะ ตั้งอยูบานหวยรากไม หมูท่ี 2 ตําบลแมเมาะ อําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร – เสาร ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
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3. บริษัทขนสง NIM Express สาขาแมเมาะ (ขางนิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง) ตั้งอยูบานใหมนาแขม หมูท่ี 
7 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร – เสาร ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

4. บริษัทขนสง Flash Express สาขาแมเมาะ ตั้งอยู ซอย 6 บานใหมนาแขม หมูท่ี 7 ตําบล
แมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง บริการรับสงพัสดุ โดยเปดบริการในวันจันทร – เสาร ต้ังแตเวลา           
08.30–16.30 น. 
 

2.6 ระบบเศรษฐกิจ 

 2.6.1 การเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีท้ังหมด 12 หมูบาน 8,402 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 1,238 ครัวเรือน   
มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร แบงออกเปน 

  (1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)       457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร       1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน       4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก         99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ          5.00 ไร 
 

 2.6.2 การประมง 

  การประมงของตําบลแมเมาะ เปนการทําประมงพ้ืนบาน เชน การตกปลาดวยเบ็ด การ
ทอดแห   ดักปลา ในอดีตในลําหวยตางๆของตําบลแมเมาะเปนแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ มีปลาชุกชุม ทําให
ชาวบานจับปลาไดเปนจํานวนมาก ปจจุบันแหลงน้ําท่ีเหมาะแกการทําประมง ไดแก อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน 
อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง และอางเก็บน้ําบานเมาะสถานี โดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของตําบลแมเมาะ มี
จํานวน 85 ราย 
 

 2.6.3 ปศุสัตว 

  การปศุสัตวของตําบลแมเมาะ สวนใหญท่ีพบจะเปนการเลี้ยงไวภายในครัวเรือน เชน ไก เปด 
ปลา สุกร โค กระบือ ฯลฯ นอกจากนั้นทางเทศบาลตําบลแมเมาะและหนวยงานในพ้ืนท่ีไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนท่ีรวมกลุมอาชีพเก่ียวกับทางดานปศุสัตว ไดแก กลุมเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง, กลุมเลี้ยง
หมู, กลุมเลี้ยงไกบานเวียงสวรรค, กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด และกลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เปนตน 
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รายงานจํานวนเกษตรกรมผูเล้ียงสัตวระดับหมูบาน (ตําบลแมเมาะ) กรมปศุสัตว 

หมูท่ี ชุมชน/หมูบาน 
เกษตรกร 

ผูเลี้ยงสัตว (คน) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร  
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

เปด  
(ตัว) 

1 บานหวยเปด  70 22 3 108 1,584 95 

2 บานหวยรากไม 60 47 - - 1,634 92 

3 บานหางฮุง 29 67 - - 735 - 

4 บานเมาะสถานี 7 30 - - 265 120 

5 บานปงชัย 30 24 25 - 710 11 

6 บานหวยคิง 75 58 59 27 1,909 20 

7 บานใหมนาแขม 33 - - 18 796 - 

8 บานเมาะหลวง 54 474 - - 1,495 22 

9 บานเวียงสวรรค 19 - - - 557 12 

10 บานใหมมงคล 44 96 - - 1,448 21 

11 บานนาแขมพัฒนา 23 73 - - 500 - 

12 บานเวียงหงสลานนา - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 444 891 87 153 11,633 393 

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรผูเล้ียงสัตวรายครัวเรือน 

 

 2.6.4 การบริการ 

  การบริการสาธารณะจากเทศบาลตําบลแมเมาะ เปนการบริการเพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ตําบล  แมเมาะ จํานวน 3 แหง ไดแก 

  1. สระวายน้ําเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการสําหรับผูท่ีตองการออกกําลังกายวายน้ํา และ
บริการฟตเนส เพ่ือออกกําลังกาย ตั้งอยู ณ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัด
ลําปาง 

  2. จุดบริการน้ําดื่มเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการน้ําดื่มสะอาดบริการฟรี ตั้งอยู             
ณ ดานหลังเทศบาลตําบลแมเมาะ (ตรงขามโรงพยาบาลแมเมาะ) หมูท่ี 11 ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ 
จังหวัดลําปาง 

  3. ศูนยสงเสริมสุขภาพแพทยแผนไทยเทศบาลตําบลแมเมาะ ใหบริการนวดแผนไทย   
นวดฝาเทา ประคบสมุนไพร และอบสมุนไพร ตั้งอยู ณ เทศบาลตําบลแมเมาะ (ลานจอดรถเทศบาลฯ) 
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การบริการจากหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีหนวยงานราชการท่ีดําเนินงานอยู             
2 หนวยงาน ไดแก  

  1. การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง (อําเภอแมเมาะ) ตั้งอยูในบริเวณแยกไปรษณีย 
ใหบริการดานไฟฟา การติดตั้งและขยายเขตไฟฟาในครัวเรือน และชําระคาธรรมเนียมไฟฟา 

  2. การประปาสวนภูมิภาค (อําเภอแมเมาะ) ใหบริการเสียคาธรรมเนียมน้ําประปาเทานั้น 
 

 2.6.5 การทองเท่ียว 

  ตําบลแมเมาะ ไดรับการสนับสนุนใหเปนเมืองทองเท่ียว โดยทางหนวยงานไมวาจะเปน
เทศบาลตําบลแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) และหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี ไดรวมกันจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว และในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีแหลงทองเท่ียวจํานวนมากท้ังทางระบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ นิเวศวิทยา ความเชื่อและศาสนา และท่ีมนุษยสรางข้ึน ไดแก  

 ศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ (อยูระหวางกอสราง) บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ศาลหลักเมืองอําเภอแมเมาะ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ภูเขาไฟจําปาแดด บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 แผนดินหวิด บานปงชัย หมูท่ี 5 

 วัดรัตนคูหา บานมอน-ทุงกลวย หมูท่ี 8 

 ถํ้าเทพสถิตย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยนอย บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าผางม บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 ถํ้าดอยงู บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 สวนพฤกษชาติ เหมืองลิกไนต  

 ศาลาชมวิว กฟผ.แมเมาะ 

 ทุงดอกบัวตอง กฟผ.แมเมาะ 
 

2.6.6 อุตสาหกรรม 

 ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ มีท้ังขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ โดยขนาดเล็กเปน
อุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เชน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหาร กลุมอาชีพตางๆ สวนอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
เชน อูซอมรถ วิสาหกิจชุมชนฮิวมัสลานปอินทรียแมเมาะ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ คือ “โรงไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ” ซ่ึงเปนอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟาท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในประเทศไทย มี
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมาก 
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 2.6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

  ภายในตําบลแมเมาะ มีหนวยธุรกิจ/พาณิชย ซ่ึงสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาดเล็ก
ตามสภาพของชุมชน มีดังนี้ 

• รานคา (โชวหวย)     จํานวน    270  แหง 

• สถานบริการน้ํามัน    จํานวน        2  แหง 

• ตลาดสด     จํานวน       3  แหง 

• สถานท่ีจําหนายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จํานวน     33  แหง 

• โรงแรม      จํานวน       8  แหง 

• ธนาคาร      จํานวน       3  แหง 
 

  กลุมอาชีพของตําบลแมเมาะ เปนกลุมอาชีพท่ีกอตั้งข้ึนภายในหมูบาน เปนการรวมกลุมของ
คนในชุมชน เพ่ือสรางอาชีพท้ังท่ีเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยใชวัตถุดิบ ความโดดเดนของพ้ืนท่ี 
เอกลักษณของชุมชน และความสามารถของคนในชุมชนในการพัฒนา โดยแบงกลุมอาชีพเปน 4 ดาน ไดแก 
ดานเกษตรกรรม ดานปศุสัตว ดานหัตถกรรม และดานแปรรูปอาหาร โดยมีรายละเอียดกลุม ดังนี้ 

ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

กลุมเกษตรกรรม 

- วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษและสมุนไพร เลขท่ี 15 หมูท่ี 6  นางสมพร  ไชยชนะ 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษโฮโดรโปรนิค เลขท่ี 514/1 หมูท่ี 9  นางสมาพร  โนจิตร 

- กลุมการเกษตรผสมผสาน หมูท่ี 9 เลขท่ี 610 หมูท่ี 9  นายสายยุทธ  พรมพา 

- กลุมเพาะเห็ดนางฟาบานเวียงสวรรค เลขท่ี 579 หมูท่ี 9  นางจําป  ตาอายเทือก 

- กลุมปลูกขาวโพดอาหารสัตว เลขท่ี 531 หมูท่ี 8 นายสมบัติ  ไทยพยัคฆ 

- กลุมสมุนไพรบําบัดบานเมาะหลวง เลขท่ี 15 หมูท่ี 8 นางตวงรัชช  ลิมปชาติ 

- กลุมปลูกผักไรดิน เลขท่ี 88 หมูท่ี 5 นางสุนันท  เลสัก 

- กลุมเกษตรพอเพียงบานหางฮุง เลขท่ี 146/2 หมูท่ี 3 นางสมพิศ  คํานันทา 

- กลุมแมบานเกษตรกรเมาะหลวงแปรรปูพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8 นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมผูปลูกผักเพ่ือการคา เลขท่ี 107 หมูท่ี 7 นางรุจี  ใบปอ 

- กลุมสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงผูพิการ เลขท่ี 552 หมูท่ี 6 นายบงการ  ขาวปลอด 

- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ เลขท่ี 88 หมูท่ี 11 นางสุนทร ี 

- กลุมทําปุยหมักและนํ้าหมักชีวภาพ เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นางกอบกุล ยะสืบ 

- กลุมปลูกมะนาวในวงบอ เลขท่ี - หมูท่ี 10  นางสุนทรี  วงศเปย 

- กลุมปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว เลขท่ี 75 หมูท่ี 4 นางมาลัย  อินเตชะ 
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ช่ือกลุม ท่ีตั้งกลุม ประธานกลุม 

- กลุมผักไรดินบานเวียงสวรรค เลขท่ี 71/1 หมูท่ี 9 นางเพียรศรี  วังสาร 

- กลุมปลูกพืชผักสวนครัว เลขท่ี - หมูท่ี 9 นางหนอย  โนจิตร 

- กลุมเพาะเห็ดเวียงสวรรค เลขท่ี – หมูท่ี 9  น.ส.สรัณรัตน 

ดานปศุสัตว 

- กลุมเลี้ยงไกพันธุไข/พ้ืนเมือง เลขท่ี 171 หมูท่ี 10 นายพร  บุญมาก 

- กลุมเลี้ยงหมู เลขท่ี 107 หมูท่ี 9 นายบุญสง  ทิพยธันวา 

- กลุมเลี้ยงไกบานเวียงสวรรค เลขท่ี 62/1 หมูท่ี 9 นายประเสริฐ  กาวกิจพา 

- กลุมเลี้ยงไกบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 น.ส.ทิวากร  จันทะเกต ุ

- กลุมเลี้ยงปลาบานหวยเปด เลขท่ี 211 หมูท่ี 1 นายธีระ  คลายลา 

ดานหัตถกรรม 

- กลุมเย็บปกถักรอย เลขท่ี 226 หมูท่ี 7 นางสุวรรณา  เปยมลือ 

- กลุมเฟอรนิเจอรในครัวเรือน เลขท่ี 89 หมูท่ี 9 นายสมภาศ  สุริยะ 

- กลุมศิลปะลายนูนต่ํา บานหางฮุง เลขท่ี 119/2 หมูท่ี 3 นางสุมาลี  ปญญาสืบ 

- กลุมสานแหและยอ เลขท่ี 69 หมูท่ี 11 นางสุมล  หอมทอง 

- กลุมตัดเย็บผาหมเวียงสวรรค เลขท่ี 69 หมูท่ี 9 นางเสถียร  หนองลม 

- กลุมตัดเย็บเสื้อผาเวียงสวรรค เลขท่ี 237 หมูท่ี 9 นางบังอร  กองเศษ 

- กลุมใบบัว เลขท่ี –  หมูท่ี 4  

- กลุมทอตุง เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมสานเสนพลาสติก เลขท่ี – หมูท่ี 4  

- กลุมหัตถกรรมเย็บกระเปา เลขท่ี – หมูท่ี 9 นางจันทรจีรา 

- กลุมตะกราปอแกว เลขท่ี – หมูท่ี 11 นางสายฝน  ตาคํา 

กลุมแปรรูปอาหาร 

- กลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู เลขท่ี  140 หมูท่ี 8 นายชลายุทธ  จอมคํา 

- กลุมเบญจมาศแปรรูปอาหาร เลขท่ี 329/1 หมูท่ี 7 นายศรีวรรณ  เครือบุญมา 

- กลุมทําขนมอบขนมไทยบานเวียงสวรรค เลขท่ี 108 หมูท่ี 9 นางกาญจนี  มีสุข 

- กลุมกลวยฉาบเมาะสถานี เลขท่ี 69 หมูท่ี 4 นางสาคร  คําดวง 

- กลุมแมบานเกษตรเมาะหลวงแปรรูปพริก เลขท่ี 441 หมูท่ี 8  นางกชพร  เปยสืบ 

- กลุมแปรรูปแหนม เลขท่ี 94/2 หมูท่ี 7 นางอรัญ  นอยเปยง 

- กลุมบัวแกวแปรรูปผักผลไม เลขท่ี – หมูท่ี 6  นางสายธาร  บัวแกว 
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 2.6.8 แรงงาน 

  ในตําบลแมเมาะ อาชีพหลักของคนในพ้ืนท่ีเปนอาชีพรับจาง ดวยตําบลแมเมาะเปนท่ีตั้งของ
โรงงานขนาดใหญ คือ โรงไฟฟาและเหมืองแมเมาะ ซ่ึงเปนโรงไฟฟาถานหินขนาดใหญท่ีสุดในประเทศ มีกําลัง
การผลิตมากท่ีสุด ทําใหมีแรงงานในการขับเคลื่อนโรงไฟฟาท้ังเปนคนในพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ/จังหวัดลําปาง 
นอกจากนั้นยังมีแรงงานจากจังหวัดอ่ืนและแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานผานทางบริษัทท่ีไดรับสัมปทานจาก
โรงไฟฟาแมเมาะ ซ่ึงทําใหมีประชากรแฝงในพ้ืนท่ีจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงปท่ีผานมาทางโรงไฟฟาแมเมาะ
ไดมีการขยายโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนและทดแทนโรงไฟฟาเดิม ทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในพ้ืนท่ีอยาง
ตอเนื่อง หากการกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จ อาจจะทําใหจํานวนแรงงานลดลงบางสวน 
 

2.7 เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

 2.7.1 ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

(ไร) 

จํานวน 

ครัวเรือน 

1 บานหวยเปด 686 861 

2 บานหวยรากไม 666 406 

3 บานหางฮุง 1,334 261 

4 บานเมาะสถานี 1,918 291 

5 บานปงชัย 1,344 495 

6 บานหวยคิง 993 1,627 

7 บานใหมนาแขม 1,528 867 

8 บานเมาะหลวง 1,524 1,230 

9 บานเวียงสวรรค 250 696 

10 บานใหมมงคล 634 562 

11 บานนาแขมพัฒนา 341 548 

12 บานเวียงหงสลานนา 247 348 

รวม 11,465 8,192 
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2.7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะ มีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท้ังหมด 6,178.25 ไร ดังนี้   

(1) พ้ืนท่ีทํานา (ขาวนาป/ขาวไร)      457.25 ไร 

  (2) พ้ืนท่ีทําพืชไร     1,062.00 ไร 

  (3) พ้ืนท่ีทําสวน     4,155.00 ไร 

  (4) พ้ืนท่ีทําปลูกพืชผัก        99.00 ไร 

  (5) พ้ืนท่ีปลูกไมดอกไมประดับ        5.00 ไร 
 

  ในตําบลแมเมาะ จะปลูกพืชท่ีเปนพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ไดแก ขาวนาป/ขาวไร ขาวโพดเลี้ยง
สัตว และมันสําปะหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้  (ขอมูลจาก ระบบฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกร กรมสงเสริมการเกษตร) 

• ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร        149  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    714.00 ไร   

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว     714.00 ไร  โดยแยกเปน 

 ขาวเจา 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร          4 ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก    17.75  ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    17.75  ไร 

 ขาว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร     143  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก   657.57 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว   657.57 ไร 

• ขาวโพดเล้ียงสัตว 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร       106  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     979.50 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    979.50 ไร 

• มันสําปะหลัง 

- จํานวนครัวเรือนเกษตรกร         60  ครัวเรือน 

- พ้ืนท่ีเพาะปลูก     557.02 ไร 

- พ้ืนท่ีเก็บเก่ียว    557.02 ไร  
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 2.7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

  ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ เปนแหลงน้ําสําหรับทําเกษตรกรรมของชาวนาในตําบลแมเมาะ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํา
มาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวยสภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขา
พ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร (ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 
มิลลิเมตร) 
 

 2.7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช 

  ประชาชนในตําบลแมเมาะ ไดรับมีแหลงน้ํากิน น้ําใชจากการบริหารดานการประปาจาก        
การประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปาง และกิจการประปาของหมูบาน ครบท้ัง 12 หมูบาน สวนใหญเปนประปา
ระบบผิวดิน โดยแหลงน้ําท่ีใชในการผลิตประปาสวนมากใชน้ําดิบจากอางเก็บน้ําหวยไคร (บานเมาะหลวง 
ตําบล   แมเมาะ) มาผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดลําปางใหบริการประชาชน สวนกิจการ
ประปาหมูบาน มีท้ังหมด 5 หมูบาน คือ บานหวยเปด หมูท่ี 1, บานหางฮุง หมูท่ี 3, บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, 
บานปงชัย หมูท่ี 5 และบานหวยคิง หมูท่ี 6 นอกจากนั้นบางหมูบานมีการเจาะบอบาดาลเพ่ือใชในการอุปโภค
บริโภค 
 

2.8 ศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรม 

 2.8.1 การนับถือศาสนา 

  เทศบาลตําบลแมเมาะ มีผูนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99 ศาสนาคริสต รอยละ 1 และมี
สถาบันและองคกรทางศาสนา ดังนี้ 

• วัดและสํานักสงฆ จํานวน 15 แหง ดังนี้ 

(1) วัดมงคลเกษตร   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 1 บานหวยเปด  

(2) วัดหางฮุง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(3) วัดมอนคีรีไชยแมเมาะ  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 4  บานเมาะสถานี 

(4) วัดแมปง (ปงชัย)  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(5) วัดหวยคิง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 6  บานหวยคิง 

(6) วัดเมาะหลวง   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานเมาะหลวง 

(7) วัดทุงกลวยโพธาราม  ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 8 บานเมาะหลวง 

(8) วัดใหมมงคล   ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 10 บานใหมมงคล 

(9) วัดนาแขม   ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 11 บานนาแขมพัฒนา 
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(10) สํานักสงฆใหมเจริญธรรม ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 2 บานหวยรากไม 

(11) สํานักสงฆอัมพวันธรรมสถิต ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 3 บานหางฮุง 

(12) สํานักสงฆแผนดินหวิด ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 5  บานปงชัย 

(13) สํานักสงฆรัตนคูหา  ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 8  บานมอน-ทุงกลวย (เมาะหลวง) 

(14) สํานักสงฆเวียงสวรรค ตั้งอยูท่ี หมูท่ี 9 บานเวียงสวรรค 

(15) สํานักสงฆเวียงหงสลานนา ตั้งอยูท่ี  หมูท่ี 12 บานเวียงหงสลานนา 
 

• โบสถ  - แหง 

• มัสยิด  - แหง 

• ศาลเจา  - แหง 

 

 2.8.2 ประเพณแีละงานประเพณี 

  (1) ประเพณีปใหมเมือง (สงกรานต) 

  ประเพณีปใหมเมือง หรือประเพณีสงกรานต เปนประเพณีท่ีปรากฏในเดือนเมษายน หรือ
เดือน 7 เหนือ ประเพณีปใหมเมืองเปนการเปลี่ยนศักราชใหม การเอาเดือนเมษายนเปนเดือนแรกของปนั้นอยู
บนพ้ืนฐานของความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนศักราชใหม และเปนโอกาสใหสมาชิกในครอบครัวไดมาอยูรวมกันเพ่ือ
ทําบุญตักบาตร สรงน้ําพระ ดําหัว เลนน้ํา และขอพรจากผูใหญอีกดวย 

  วันสังขารลอง ปจจุบันถือเอาวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปเปนวันสังขารลอง เปนวันแรกของ
กิจกรรมประเพณีปใหมเมือง หลังเท่ียงคืนวันท่ี 13 เมษายน จะมีการจุดประทัด ยิงปน เพ่ือสงสังขารหรือไล
สังขาร(จะถือเอาตามเวลาสังขารลองตามท่ีบอกในปฏิทินปใหมเมืองในปนั้น เชนบอกวาสังขารจะลองเม่ือ 03 
นาฬิกา 30 นาที 26 วินาที ชาวบานก็จะจุดปะทัดเวลานั้นถือวาไลสังขาร) วันนี้สมาชิกในครอบครัวจะทําความ
สะอาดบานเรือน ท้ังบนเรือนและใตถุนบาน การทําความสะอาดเจาท่ี ศาลพระภูมิ บางทองถ่ินจะทําคานหาม
ใสดอกไม ธูปเทียน ตนดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากันแหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือ
เปนการสะเดาะเคราะห แตในบางพ้ืนท่ีจะเตรียมเสื้อผา(เอาท่ีเปนตัวแทน)ในแตละคนในครอบครัวไปทําพิธีใน
วัดวันนี้โดยพับเสื้อผาใหเรียบรอยใสในสลุงหรือตะกราแลวนําสตวง(อานวาสะ ตวง)ไปวางทับอีกทีแลวไปทําพิธี
ในวัด เม่ือเสร็จจะเอาผาไปสะบัดท่ีแมน้ําเชื่อวาเปนการสะบัดเคราะห บางพ้ืนท่ีจะมีการนําเชือกสายสินธของ
แตละครอบครัวเชนในครอบครัวมี 5 คนก็นําเชือกมา 5 เสนมา เชือกนั้นจะชุบน้ํามันเพ่ือนําไปเผาเวลาทําพิธ ี
และในวันนี้จะมีการสระเกลา สระผมของตัวเองตามทิศท่ีเปนมงคลซ่ึงจะบอกในปฎิทินปใหมเมือง วันนี้สมาชิก
ในครอบครัวจะทําความสะอาดบานเรือน ท้ังบนเรือนและใตถุนบาน บางทองถ่ินจะทําคานหามใสดอกไม ธูป
เทียน ตนดอก ตนเทียน เรียกกันวา “ตนสังขาร” แลวพากันแหขบวนเอาคานหามไปลอยน้ําเพ่ือเปนการ
สะเดาะเคราะห 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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วันพญาวัน เปนวันท่ี 15 เมษายน ของทุกป วันท่ีสามของประเพณีปใหมเมือง ถือเปนวันเถลิง
ศก เปลี่ยนศักราชเริ่มตนปใหม วันนี้มีการทําบุญทางศาสนาแตเชาตรู และอุทิศกุศลไปถึงญาติผูลวงลับ หรือ
เรียกวา “ทานขันขาว” (อานเสียงลานนา “ตานขันเขา”) หลังจากนั้นนําตุงปกลงบนกองเจดียทราย และคน
เฒาคนแกก็อยูรวมพิธีเวนทานเจดียทราย ถวายชอตุงปใหม และฟงเทศนาธรรมอานิสงสปใหม ชวงบายเปน
การรดน้ําดําหัว เพ่ือขอขมาคนเฒาคนแก พอแม ครูอาจารย ไปสรงน้ําพระพุทธรูป เจดีย วันนี้คนลานนาจะ 
ทัดดอกไมนามป เพ่ือใหเกิดความเปนมงคลแกชีวิต นอกจากนี้ ยังนิยมเริ่มตนเรียนศาสตรศิลปตางๆ เปนตนวา 
มนตคาถา สักยันต หรือทําพิธีสืบชะตา ข้ึนบานใหม ไหวครู และในหลายพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมแหไมคํ้าศรี หรือ  
ไมคํ้าโพธิ์ เพ่ือสืบตออายุพระศาสนา และคํ้าชูอุดหนุนใหแกชีวิตเจริญรุงเรือง 

วันปากป เปนวันท่ี 16 เมษายน ของทุกป วันท่ีสี่ของประเพณีปใหม จัดวาเปนวันสําคัญอีก  
วันหนึ่งในเทศกาลปใหมเมือง ถือเปนวันแรกของป วันนี้คนลานนาจะมารวมตัวกันเพ่ือทําบุญเสาใจบาน หรือ  
สงเคราะหบาน บางแหงอาจจะตอดวยพิธีสืบชะตาหมูบาน และพากันไปขอขมา ดําหัว พระเถระผูใหญตามวัด
ตางๆ ดําหัวผูอาวุโส ผูนําชุมชน ในตอนคํ่าของวันนี้จะมีการบูชาเทียน สืบชะตา ลดเคราะห รับโชค เพ่ือใหเกิด
ความเปนมงคลแกครอบครัว ความเชื่อบางประการเก่ียวกับวันปากป ชาวลานนาจะกิน “แกงขนุน” หรือภาษา
ชาวบานเรียกวา “แกงบาหนุน” กันทุกครอบครัว เพราะเชื่อวาจะหนุนชีวิตใหเจริญกาวหนา ท้ังนี้เหตุผลของ
การทานแกงขนุนดังกลาว อาจจะมาจากชื่อขนุน ท่ีมีความหมายถึงการเก้ือหนุน คํ้าจุน ครอบครัวให
เจริญรุงเรืองหรือตลอดปของคนลานนา และในตอนเย็นในบางพ้ืนท่ี(บางพ้ืนท่ีอาจไมกระทํา)ยังจะมี ตาวตังสี่
หรือทาวท้ังสี่(เทพท้ังสี่พระองคอาจหมายถึงพระพรหมผูมีสี่หนา) ซ่ึงมีลักษณะเปนเสามีไมขัดกันเปนสี่มุม 
แลวแตละมุมจะมีใบตองท่ีใสเครื่องบูชาท้ังสี่ดานหรือเรียกวา ควัก ในทางภาษาลานนา รวมท้ังท่ีดานลางบน
พ้ืนดินก็จะมีอีกหนึ่งอันเพ่ือบูชาพระแมธรณี เชื่อวาจะเกิดสิริมงคตอบาน การกระทํานี้จะทํากันเปน หมง หรือ
แปลวา บานท่ีอาศัยรวมกันใกลเคียงท่ีไมมีรั้วก้ันเหมือนเปนวงเดียวกัน ถามีรั้วก้ันจะถือวาอีก หมง แตละหมงก็
จะมีตาวตังสี่อยู ผูท่ีกระทําพิธีภาคเหนือเรียก ปูจานหรือมัคทายกนั้นเองและในวันนี้จะมีการบูชาเทียนปใหม
ในชวงคํ่าข้ึนมาอีกเวลา จะเปนพิธีกรรมในสวนของครอบครัวท่ีจะกระทํากันในบานเรือนของตน พิธีกรรม      
ดังกลาวคือ การจุดเทียนบูชาบานเรือนหรือคนลานนาเรียกวา ตามเตียนปูจาพระเจา โดยเทียนดังกลาวจะมีอยู
สามเลม คือ เทียนบูชาลดเคราะห เทียนบูชาสืบชะตา และเทียนบูชาโชคลาภ โดยมีการปลุกเสกโดยพระ
หรือมัคทายก(ปูจาน)บางทองถ่ินจะมีการ "ตามข้ีสายเทาอายุ" (การจุดเสนไฟเทาจํานวนอายุ) ข้ีสายหรือเสนไฟ
นี้จะทํามาจากเสนดายพ้ืนเมือง นําไปชุบข้ีผึ้งหรือไขมัน หรือน้ํามันมะพราว ปจจุบันนิยมชุบน้ํามันพืชท่ีใชใน
ครัวเพราะงายดี พอคํ่าลง ก็จะเอาข้ีสายเทาอายุไปจุดบูชาท่ีลานพระธาตุเจดียในวัด หรืออาจจุดท่ีลานทราย
หนาพระวิหาร ตรงท่ีสายตาพระเจาตก หรืออาจจุดท่ีลานบานของตัวเองก็ได การตามข้ีสายเทาอายุนี้ บางทาน
ก็วา เปนการเผาอายุสังขารเกาใหพนไป บางทานก็วาเปนการเผาเสนียดจัญไร อุบาทว อาถรรพณ ขึดขวงตางๆ 
ท่ีติดตัวเรามาใหหมดสิ้นไป บางทองถ่ินก็ใหเพ่ิมข้ีสายไปอีกเสนหนึ่ง ถือวาเปนการสืบชะตาตัวเรา ใหรุงเรือง
รุงโรจนประดุจเปลวไฟในปใหมท่ีมาถึงนี้ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9
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  (2) ประเพณีลองสะเปา (ลอยกระทง) 

ลองสะเปา  เปนประเพณีด้ังเดิมของจังหวัดลําปาง ซ่ึงคลายกับประเพณีลอยกระทงของ
จังหวัดอ่ืนๆ ในเมืองไทย การลองสะเปา เปนวัฒนธรรมอันเกาแกท่ีมีเฉพาะจังหวัดลําปาง 

ล อ งส ะ เปา เป นภ าษา พ้ื น เ มื อ ง  หมาย ถึ ง  กา รนํ า เ รื อ สํ า เ ภ าลอย ไปตามลํ าน้ํ า                                              
มีรูปรางคลายเรือสําเภา ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงไมทําลายสิ่งแวดลอมเชน ตนกลวย ใบตอง มะละกอ ไมไผ 
ตกแตงประดับประดาดวยดอกไม กระดาษสี ในสะเปาจะใสเครื่องนุงหม  อาหารคาวหวาน ยาสูบ หมาก พลู 
ดอกไม ธูป เทียน ฯลฯ ลงไปดวย 

ลองสะเปา เปนประเพณีท่ีมาจากความเชื่อวาเปนการนําสิ่งของเดินทางไปดวยเรือสําเภา เพ่ือ
เตรียมไวใชสําหรับภพหนา และยังถือวาเปนการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณผูลวงลับ นอกจากนั้นยังถือเปนการ
ลอยทุกขโศก เปนการบูชาและขอขมาแมน้ําอีกดวย 
 

  (3) ประเพณีสรงน้ําพระพุทธรูปสามองค 

  พ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะ นับเปนหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีมีชุมชนอาศัยตั้งรกรากมาตั้งสมัยโบราณ ทําใหมี
รากฐานทางประเพณีวัฒนธรรม และหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีเกาแกหลายประการสืบตอกันมาถึงปจจุบัน 
หนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของอําเภอแมเมาะ ก็คือ พระพุทธรูปโบราณ 3 
องค ซ่ึงปจจุบันประดิษฐานอยูท่ีศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะ ตรงขามกับวัดเมาะหลวง บานเมาะหลวง ตําบล
แมเมาะ 

  แตเดิมพระพุทธรูปโบราณท้ังสามองคประดิษฐานอยูท่ีวัดเมาะหลวงเกา หลังจากมีการขอใช
พ้ืนท่ีเพ่ือการทําเหมืองแรลิกไนต จึงไดยายมาประดิษฐานในพ้ืนท่ีวัดเมาะหลวงปจจุบัน เม่ือป 2535 และเม่ือ
วันท่ี 5 ธันวาคม 2541 ไดยายมาวางศิลาฤกษ ในพ้ืนท่ีปจจุบัน โดยพระพุทธรูปสามองคมีความแตกตางกันโดย
ท่ีพระพุทธรูปองคกลางและองคขวาสุด สรางโดยชางฝมือชาวไทใหญ ไดรับอิทธิพลดานศิลปะมาจากประเทศ
จีน มีลักษณะพระพักตร พระโอษฐ พระเนตร พระกรรณใหญ แตองคกลางเคยเกิดอุบัติเหตุทําใหตองบูรณะ
พระเศียรใหม โดยชางชาวหริภุญชัย (ลําพูน) ในอดีต จึงมีพุทธลักษณะแบบลานนา และองคซายสุด เปนองคท่ี
สรางหลังสุดในยุครอยกวาปท่ีแลว โดยพอหนานเกษม เขมะจารี นอกจากนี้บริเวณรอบอาคารประดิษฐาน ยังมี
ตนโพธิ์ 2 ตน ท่ีชุมชนนิยมนําไมคํ้าศรีมาคํ้าเพ่ือสะเดาะเคราะหสืบชะตา รวมถึงมีตนตะเคียนโบราณอายุหลาย
รอยปขุดไดจากบอเหมืองอยูบริเวณดานหนาอีกดวย ซ่ึงในปจจุบันในชวงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมถึง
วันสงกรานต พุทธศาสนิกชนในตําบลแมเมาะ จะรวมทําพิธีสักการะ สรงน้ําพระพุทธรูปท้ังสามองค เพ่ือความ
เปนสิริมงคล ในโอกาสข้ึนปใหมเมือง 
 

  (4) ประเพณีสรงน้ําพระธาตุแผนดินหวิด 

  แผนดินหวิด ต้ังอยูบานปงชัย หมูท่ี 5 ตําบลแมเมาะ ความหมายของแผนดินหวิด คือ ภูมิ
ประเทศท่ีถูกทางน้ําหรือสายน้ํากัดเซาะเปนรองลึกหรือกัดเซาะจนเปนหนาผาชัน ทําใหแผนดินขาดออกจากกัน
จึงเรียกเปนคําพ้ืนเมืองภาคเหนือวา “แผนดินหวิด” การกัดเซาะของน้ําตามพ้ืนท่ีซ่ึงเปนหินชนิดตางๆ ไม
สมํ่าเสมอเทากัน ทําใหเกิดแกงหินรูปทรงแปลกๆ เชน เปนแทงคลายพระธาตุเจดียบาง คลายรูปสัตวบาง จึงทํา
ใหขนานนามภูมิลักษณะพ้ืนท่ีสวนนั้นเปน “สันหมูแมตอง” คลายรูปสุกรผอมนอนอยู หากพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีคง
สภาพไมถูกน้ํากัดเซาะจะพบวา มีกอนกรวดจํานวนมากยึดกันแนนทําใหกระแสน้ําไมเซาะ เชนแผนดินท่ีแข็ง
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ระดับตางๆ กัน จึงทําใหพ้ืนท่ีหลายแหงท่ีไมถูกกัดเซาะของน้ําเม่ือกัดเซาะจนหมดกลางเปนแทงหินยอดแหลม
เปนบริเวณกวางซ่ึงสามารถตกแตงสภาพแวดลอมพืชพรรณไมตางๆ ใหเหมาะแกการเดินเขาชื่นชมกับธรรมชาติ
ภูมิสภาพของแทงหินลักษณะของพ้ืนแผนดินมีความสูงต่ําแตกตางกันในสวนพ้ืนท่ีลุมต่ําอาจเกิดจากการทับถม
เปนเวลานานเม่ือถูกน้ําทวมจะทรุดตัว ตนไมใหญท่ีเกิดข้ึนเม่ือตายไปก็ทับถมกันหลายชั้น นานนับเขาก็เปลี่ยน
สภาพเปนถานหินสวนกระแสน้ําท่ีพัดพากอนกรวดขนาดตางๆ ก็จะทับถมเปนพ้ืนท่ีระดับสูงตามริมหวย 
นอกจากนี้เม่ือลาวาภูเขาไฟไหลหลากเขาทวมบาน เม่ือลาวาแหงแข็งตัวก็จะมีแรธาตุตางๆ เชน บะซอลท ซ่ึงมีรู
พรุนเกลือนกลาดท่ัว พ้ืนท่ีสวนนี้จึงจะมีระดับสูงกวาพ้ืนท่ีสวนท่ีลาวาหลากไปไมถึง ความเชื่อของชุมชน
เนื่องจากบริเวณแผนดินหวิดเปนท่ีตั้งของบานปงชัยและหมูบานใกลเคียงประชากรจํานวนหนึ่งอพยพมาจาก
เมืองอ่ืน เชน มาจากจังหวัดแพร จึงทําใหเกิดเรื่องเลาวาผูคนท่ีอพยพไดนําดินแดงท่ีแพะเมืองผีมาโรยไวท่ี
บริเวณแผนดินหวิด ทําใหมีดินแดงอยูเปนพ้ืนดินชั้นบน ซ่ึงมิใชเปนลาวาภูเขาไฟ นอกจานี้กลุมผูอพยพท่ีเปน
ชาวไทยลาว ยังเชื่อวารูปทรงของแทงหินแหงหนึ่งใกลหนาผามีลักษณะคลายพระธาตุ ทําใหเชื่อวาอาจจะมีการ
สรางพระธาตุไวนานแลว ในเวลาตอมาพระธาตุไดพังทลายเพราะกระแสน้ําเซาะเหลือเพียงตนไมใหญ จึงทําให
เกิดการทําบุญบูชาพระธาตุและการจุดบั้งไฟเพ่ือขอฝนใหเกิดความอุดมสมบูรณกอนเขาสูฤดูฝน โดยกําหนดวัน
ทําพิธีคือ “วันแรม 15 คํ่า เดือน 8 เหนือ” ซ่ึงอยูในชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน งานประเพณี
ดังกลาวจะมีการทําบุญเลี้ยงพระสงฆในภาคเชา ฟงธรรมและมีการแสดงมหรสพแบบพ้ืนบาน ตลอดจนมีการ
จุดบั้งไฟในภาคบาย ในปจจุบันพิธีกรรมจัดข้ึนใหญโต มีการออกรานจําหนายสินคา การชกมวย ดนตรีพ้ืนเมือง 
สวนพิธีสงฆจัดทําอยางสมบูรณแบบ ในการจัดบั้งไฟไมปรากฏ ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในดานอัคคีภัยของ
บานเรือน โดยเทศบาลตําบลแมเมาะมีสวนชวยเหลือในการจัดงานวันฉลองเทศกาลแผนดินหวิด เพ่ือสงเสริม
การทองเท่ียวของอําเภอแมเมาะ 
 

  (5) ประเพณีแหชางผา  

 ประเพณีแหชางผา เปนประเพณีของชาวไทยใหญหรือชาวเง้ียวท่ีอาศัยอยูในบริเวณบานเมาะ
หลวงในอดีต ซ่ึงแตเดิมนั้น ชางเปนสัตวสําคัญในการทําอาชีพปางไม การถวายชางผามีตํานานมาจากเรื่องเลา
ในอดีตวา มีชางลากไมเดินไปติดหลมข้ึนมาไมได ชาวบานจึงไดบนบานจะหาชางเผือกมาถวายผีเจาท่ีแกบน 
หากนําชางข้ึนมาได ปรากฏวาชางข้ึนมาจากหลมไดจริง แตชาวบานไมสามารถหาชางเผือกมาแกบนได จึงนํา
ผามาทําเปนตัวชางถวายแทน จนภายหลังไดปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายเปนพระเพณีโดยปจจุบันทุกๆชวง
เทศกาลสงกรานต ชาวบานจะทําชางผาพรอมดวยขบวนแห ท่ีประกอบดวยเครื่องครัวทานและปจจัยตางๆ แห
วนรอบอุโบสถ 3 รอบ ในบรรยากาศสนุกสนาน มีการละเลนเอาชางผามาชนกัน สรางความสนุกสนานและ
สามัคคีของคนในชุมชน กอนนําปจจัยถวายแกวัด ซ่ึงเม่ือวันท่ี 15-16 เมษายนท่ีผานมา มีการแหชางผาท่ีวัดทุง
กลวยโพธาราม, วัดเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ และวัดหัวฝาย ตําบลบานดง ซ่ึงถือวาเปนประเพณีหนึ่งเดียวใน
ประเทศ ท่ียังคมอนุรักษและสืบสานมาอยางตอเนื่องในทุกๆป 
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 (6) บูชาศาลหลักเมือง 

 โดยท่ัวไป เสาหลักเมืองจะอยูประจําแตละจังหวัดลําปาง แตท่ีอําเภอแมเมาะเปนแหงเดียวใน
ประเทศท่ีมีเสาหลักเมืองประจําอําเภอ ซ่ึงอดีตเคยอยูคูกับหมูบานเมาะหลวง ชุมชนใหญในอดีตของอําเภอ   
แมเมาะ ตอมาหลังจากการขอเขาใชพ้ืนท่ีของ กฟผ.แมเมาะ เพ่ือการทําเหมือง ไดมีการอพยพราษฎรบาน  
เมาะหลวง พรอมอัญเชิญศาลหลักเมืองมาอยู ณ บริเวณขางท่ีทําการอําเภอแมเมาะ โดยพิธีบวงสรวง
ศาลหลักเมืองจะจัดข้ึนทุกๆปในชวงหลังเทศกาลสงกรานต พรอมๆกับการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในตําบลแมเมาะ 
โดยมีสวนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพ้ืนท่ีเขารวมบวงสรวงสักการะจํานวนมาก เพ่ือความเปนสิริ
มงคลในปใหมเมืองแกอําเภอแมเมาะ และชุมชนในพ้ืนท่ี 

 

 2.8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ เปนภูมิปญญาท่ีชาวบานคิดข้ึนและนํามาใชในการ
แกปญหา เปนเทคนิควิธี-องคความรูของชาวบาน ท้ังทางกวางและทางลึกท่ีชาวบานคิดเอง ทําเอง โดยอาศัย
ศักยภาพท่ีมีอยูแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถ่ินไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย ซ่ึงไดสืบทอดและเชื่อมโยงมา
อยางตอเนื่องตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ภูมิปญญาของตําบลแมเมาะท่ียังคงหลงเหลือและสืบทอดตอๆ กันมามี
หลากหลาย และมีปราชญชาวบานสืบทอดใหแกบุคคลรุนหลังตอไป ดังนี้ 

 นายมนัส  ปนดี  ภูมิปญญาดาน  ทํากลอง กลองมองเซิง กลองแอว  

กลองเง้ียว กลองท่ึงถ้ึง และซอมแซม
กลองทุกชนิด 

 นายอภิเษก  ปนดี ภูมิปญญาดาน ศิลปะ (ดนตรี วรรณกรรมพ้ืนบาน  

ประติมากรรม 

 นายบุญสง หลายแกว ภูมิปญญาดาน เครื่องครัวสืบชะตาทําบุญบาน หรือ 

ทําบุญสวนบคุคล 

 นายศิริพงศ วงศเปย ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายแดง ทนันชัย  ภูมิปญญาดาน ตีกลองปูจา 

 นายชํานาญ ฮอธิวงศ ภูมิปญญาดาน ตีกลองยาว 

 นางรวงทอง รักษสกุล ภูมิปญญาดาน นาฎกรรม (ดนตรี – นาฏศิลปพ้ืนเมือง) 

 นางจันทรทิพย ปนดี ภูมิปญญาดาน ตัดตุง การถักเหรียญ ฟอนมองเซิง 

 นายเกษม เขมจารี ภูมิปญญาดาน จิตกรรมและประติมากรรมพ้ืนบาน 

 นายอรุณ  แกวคิด ภูมิปญญาดาน โรงเรียนแกจน 

 นายติคํา สุวรรณมณี ภูมิปญญาดาน แตงบทคาว จอย ซอ 

 นางไหล วงศจักร  ภูมิปญญาดาน ขับรอง คาว จอย ซอ 
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ภาษาทองถ่ินของตําบลแมเมาะ มีภาษาเหนือ (ลานนา) หรือท่ีชาวบานในภาคเหนือเรียกวา 
“กําเมือง” ในปจจุบันชาวตําบลแมเมาะโดยเฉพาะวัยรุนไดหันมาใชภาษาไทยกลางกันมากข้ึน เพราะวัยรุน
เหลานี้สวนใหญไดรับการศึกษาท่ีดีเทียบเทากับคนในภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร แตคนท่ัวไปและคนเฒา
คนแกยังใชภาษาเหนือเปนภาษาหลักกันอยู ท้ังนี้ชาวตําบลแมเมาะสวนใหญจะสามารถสื่อสารไดท้ังภาษาเหนือ
ของทองถ่ินตนเองและภาษาไทยกลาง  

 

 2.8.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในตําบลแมเมาะ ไดรับการพัฒนาดวยกลุมอาชีพท่ีเทศบาล
ตําบล แมเมาะไดสงเสริมและสนับสนุน จัดอบรมใหความรู พัฒนาผลิตภัณฑ จนเปนท่ีรูจักท้ังในระดับพ้ืนท่ี 
จังหวัด และประเทศ ดังนี้ 

 น้ําพริกกรอบสมุนไพร   

- ประเภทผลิตภัณฑอาหาร โดยกลุมแมบานเกษตรกรบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 

 เชิงเทียนดอกบัว 

- ประเภทสมุนไพรไมใชอาหาร โดยกลุมอัพศิลาดล บานปงชัย หมูท่ี 5 

 ดอกไมผาใยบัว 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมประดิษฐดอกไมผาใยบัว บานหางฮุง  

 รูปพระบรมฉายาลักษณ ร.5 (ภาพนูนต่ํา) 

- ประเภทของใช ของประดับ ตกแตง ท่ีระลึก โดยกลุมศิลปลายนูนต่ํา บานหางฮุง หมูท่ี 3 

 ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมอาชีพสมุนไพรลําเพย บานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ลูกประคบ 

- ประเภทสมุนไพร โดยกลุมนวดแผนไทยบานเวียงสวรรค หมูท่ี 9 

 ผาหมนวม 

- ประเภทของใช โดยกลุมตัดเย็บผาหมบานเวียงสวรรค 

 สบูจากสมุนไพร 

- ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร โดยกลุมสบูสมุนไพร บานใหมมงคล 

 แหนมแปรรูป 

- ประเภทอาหาร โดยกลุมแปรรูปอาหารจากสัตว แหนม แคบหมู  
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2.9 ทรัพยากรธรรมชาติ 

 2.9.1 น้ํา 

ตําบลแมเมาะแมไมมีแมน้ําท่ีสําคัญไหลผาน แตยังถือวาอยูในเขตพ้ืนลําน้ําแมเมาะ ไหลผาน    
บานหางฮุง บานหวยเปด มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญ ไดแก หวยไคร , หวยปาไผ, หวยจําปาเดาะ, หวยเปด,     
หวยแมเมาะ, หวยคิง, หวยแมปง, หวยน้ํางาม, หวยเกางาม, หวยปาคํา, หวยจําปง, หวยจํานอย เปนตน ซ่ึงลํา
หวย หนองน้ําเหลานี้ แมวาในฤดูฝนจะมีน้ํามาก (ปริมาณฝนในชวงฤดูฝน ท้ังสิ้น 212.5 มิลลิเมตร) แตดวย
สภาพพ้ืนท่ีความชันทําใหน้ําไหลและลนเขาพ้ืนท่ีหมูบาน แตในฤดูแลงกลับไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะทําการเกษตร 
(ปริมาณฝนในชวงฤดูแลง ท้ังสิ้น 2.3 มิลลิเมตร) 
 

นอกจากแหลงน้ําธรรมชาติแลว ตําบลแมเมาะยังมีแหลงน้ําท่ีสรางข้ีน ไดแก อางเก็บน้ําหวย
ไคร บานเมาะหลวง หมูท่ี 8 (แหลงน้ําสําหรับประปาภูมิภาค อําเภอแมเมาะ), อางเก็บน้ําหวยคิงตอนบน บาน
เมาะหลวง หมูท่ี 8 ,อางเก็บน้ําหวยคิงตอนลาง บานหวยคิง หมูท่ี 6 , อางเก็บน้ําบอเงินผัน บานเมาะสถานี หมู
ท่ี 4, อางเก็บน้ําแมเมาะสถานี บานเมาะสถานี หมูท่ี 4, อางเก็บน้ําแมปง บานปงชัย หมูท่ี 5 และอางเก็บน้ํา
หวยปาไผ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระน้ําเฉลิมพระเกียรติ บานเมาะหลวง หมูท่ี 8, สระเก็บน้ําบานนาแขม
พัฒนา หมูท่ี 11 ถือเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญท่ีประชาชนใชในการทําเกษตรกรรม และการอุปโภคบริโภค (สําหรับ
น้ําประปาท้ังสวนภูมิภาคและหมูบาน)  
 

 2.9.2 ปาไม 

  ปาไมในตําบลแมเมาะ ท่ีพบในพ้ืนท่ีมีลักษณะเปนปาเบญจพรรณ บริเวณบานปงชัย หมูท่ี 5 
และปาเตงรัง ดินภูเขาไฟ บริเวณบานเมาะหลวง หมูท่ี 8 ลักษณะท่ัวไปเปนปาโปรง พ้ืนท่ีปาไมไมรกทึบ มี
ตนไมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

 

 2.9.3 ภูเขา 

เนื่องจากตําบลแมเมาะ เปนท่ีราบระหวางภูเขา แบงภูมิประเทศออกเปน 3 สวน คือ บริเวณ
ท่ีราบลุมแมน้ํา พ้ืนท่ีราบเชิงเขา และเขตภูเขาสูง โดยเขตภูเขาสูง มีลักษณะหินเศษหินภูเขาไฟยุคเพอรโมไทร
แอลซิก  พ้ืนท่ีมีความสูงชันมาก  มียอกเขาระเกะระกะ ไมปรากฏเปนสันเขาชัดเจน  รองน้ําเปนรูปตัววีลึก  
ผนังรองน้ําชัน และในตําบลแมเมาะยังพบวารองรอยของภูเขาไฟท่ีดับแลว 
 

 2.9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  (1) ทรัพยากรน้ํา ในอดีตแหลงน้ําของตําบลแมเมาะมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงอาหาร
ของคนในตําบล แตในปจจุบันลําหวยเกิดการต้ืนเขินและแหงแลงมากในฤดูแลง ในฤดูน้ําหลากน้ําจะลนจาก
อางเก็บน้ํา ทําใหเกิดน้ําไหลเขาทวมในหมูบานบางแหง  สวนในฤดูน้ําแลงจะเหือดแง ทําใหไมมีน้ําเพียงพอใน
การทําการเกษตร 
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  (2) ทรัพยากรปาไม พ้ืนท่ีปาไมของตําบลแมเมาะ มีแนวโนมลดลง เนื่องจากสาเหตุสําคัญ
หลายประการ ไดแก ไฟปาท่ีเกิดจากการเผาปา การบุกรุกทําลายปา เพ่ือตองการท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัยและทํา
การเกษตร และการทําเหมืองแรลิกไนตเพ่ือเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ ปจจุบัน
เทศบาลตําบลแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย(แมเมาะ) หนวยงานราชการและเอกชนในพ้ืนท่ี 
รวมท้ังประชาชนในตําบลแมเมาะไดรวมกันอนุรักษปาไมตําบลแมเมาะ โดยการปลูกตนไม บวชปา สรางฝาย 
เปนประจําทุกป นอกจากนั้นไดมีการตั้งกลุมองคกรเพ่ือพิทักษและรักษาปาชุมชนในตําบลแมเมาะ ไดแก กลุม
ปาชุมชนบานเมาะหลวง และกลุมปาชุมชนบานปงชัย 
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สวนที ่3 
****************************************************************************** 

การวิเคราะหศกัยภาพการพฒันาทองถิ่น 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
- แผนการบริหารราชการแผนดิน  
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ 

3.2 ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาทองถิ่น 

- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน โอกาส 
และอุปสรรค) 
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บทที ่3 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
3.1 หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน
และกระบวนการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา ใน
อนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน มีอัตรากําลังมาก
ข้ึน รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
แหงจะตองมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจาก
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงหมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับ
จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการ
แสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาใหอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนเทศบาลในการ
วิเคราะหสภาพปญหา/ความตองการของเทศบาล เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา การกําหนด
ภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระบบ ซ่ึงจะชวยใหการกําหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาล มีทิศทางท่ีสอดคลองและประสานสนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน ซ่ึงนอกจาก
จะทําใหปญหา/ความตองการไดรับการตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคัญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ การกําหนด
จุดมุงหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
ท้ังนี้เพราะหากไมมีจุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไปเรื่อยๆ เม่ือมีปญหาอยางซํ้าซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลว ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกิน
ศักยภาพและแกไขไมได   ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งนี้ จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะได
กําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพอยางเปน
ระบบ ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว 
ยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทาง
หนึ่งดวย 
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การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ 

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ จะตองพิจารณานําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน (ยุทธศาสตรระดับชาติ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําปาง  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จังหวัดลําปาง ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ  และการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารมาเปนแนว
ทางการจัดทําใหสอดคลองเชื่องโยงในแตละยุทธศาสตร สรุปไดดังนี้ 

 

3.2 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 3.2.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ภายหลังผลประชามติเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 25591 “ยุทธศาสตรชาติ” จะเปนกรอบอยาง

หนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดตอๆ ไป เชน  
มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 

ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร
ชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับ
การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย  

ยุทธศาสตรชาติ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
มาตรา 275 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง

รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
นับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน : 
 

 

   
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร : 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการ
บรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว 
และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปน ธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี้ 
                                                           
        1 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผูมาออกมาใชสิทธิ์รอยละ 59.4 หรือ 29.7 ลานคน จากผูมีสิทธิป์ระมาณ 50 ลานคน โดย
จํานวน 16.8 ลานคนหรือรอยละ 61.35 เห็นชอบรางรัฐธรรมนูญ  

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : ดานความม่ันคง 
กลยุทธ 

(1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
รูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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ยุทธศาสตรท่ี 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ 

(1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

(1) จัดระบบ อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม  

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
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 3.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

 วิสัยทัศน : 

 

 

 

หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) สิ้นสุดลง สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)2 อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12             จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําให    
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุขและนําไปสู    การบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 
 
 
 
 

                                                           
        2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ตองมีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป และมีการแปลงยุทธศาสตรชาติดังกลาวเปนแผนงาน/โครงการในชวง  5 ป โดยระบุแผนปฏิบัติการและ
กําหนดตัวชีว้ัดความสําเร็จที่เปนรูปธรรม รวมทั้งใหมีการประเมินผลของการดําเนินงานทุกรอบ  1 ป และ 5 ป  

สูความม่ันคง  ม่ังคั่ง และยังยืน 
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ประเด็นยุทธศาสตร : 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอม

เขาสูตลาดงาน  
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(4) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
กลยุทธ 

(1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ
ของรัฐ  

(2) กระจายการใหบริการภาครัฐ ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ี มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

(3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในปจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบยีบ เพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน  
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนให   

สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(2) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยสงเสริม

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ย่ังยืน 

กลยุทธ 

(1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย  

(2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(3) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
(4) สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง 
(5) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี บนพ้ืนฐานความ
แตกตางทางอัตลักษณและชาติพันธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กลยุทธ 

(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 :  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 
โครงขายถนน ขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอํานวย
ความสะดวกทางการคา 

(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน 
สงเสริมไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัย
และพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(2) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานบุคลากร  
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาฟนฟูพ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล 

(3) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ    
เพ่ือนบาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(2) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(3) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานา

ประเทศ 
 

3.2.3 ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 

1.เสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการผลิต การคา การลงทุน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง เอเชียใต ตางประเทศ  

2.พัฒนาปจจัยการผลิตและคุณภาพสินคาทางการเกษตร  

3.พัฒนาอุตสาหกรรมบริการภายใตแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ยกระดับคุณภาพการทองเท่ียว
ใหยั่งยืนเทาทันกระแสตลาดสากล  

4.สนับสนุนการจัดการพ้ืนท่ีเมืองและชุมชน มุงสูการเปน เมืองท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

5.พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและ เปนสังคมแหงการเรียนรู  

6.เสริมสรางความม่ันคงทางสังคม และการเขาถึงบริการทางสังคม อยางเทาเทียมและเปนธรรม  

7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 1 
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3.2.4 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน) 

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 

“ศูนยกลางการทองเที่ยว  การคา การลงทุน  สูสากล 

โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สังคมนาอยูทุกถิ่นที่” 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  สงเสริมการฟนฟูและอนุรักษแบบองครวม เพ่ือสรางสรรคบรรยากาศท่ี
สวยงาม มีเสนห 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดนและมีคุณคา มุงเนน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หัตถสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม  การทองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ 
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป เพ่ือรองรับการทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 

3.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ป  (พ.ศ.2561-2564) 

วิสัยทัศนจังหวัดลําปาง  “ลําปางเมืองนาอยู  นครแหงความสุข” 

จากการระดมความคิดเห็นทุกภาคสวน รวมท้ังการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายของ
เครือขายตางๆของจังหวัดลําปาง ทุกภาคสวนมีความเห็นท่ีตรงกันท่ีจะพัฒนาเมืองลําปางใหเปนเมืองนาอยู 
สังคม วัฒนธรรมเศรษฐกิจ การทองเท่ียวการคา  การลงทุน เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดู
ลการบริหารจัดการ  เนนการการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมการบริหารจัดการชุมชนแบบ (บวร) เชื่อม
ความสัมพันธบาน วัด โรงเรียนเพ่ือพัฒนารวมกัน รวมท้ังการบริหารจัดการรูปแบบเครือขายท่ีมีการเชื่อมโยงใน
ทุกระดับตั้งแตหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด สมดุลการใชองคความรู โดยการผสมผสานองคความรู
สมัยใหม และภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือไดแนวทางในการการบริหารจัดการท่ีสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีหรือ
ชุมชน 

พันธกิจ 

1. สนับสนุนอํานวยความสะดวกและเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในจังหวัดใหสามารถเพ่ือมูลคาทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. พัฒนายกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม 
และวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดการคาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน35และตลาดโลก 

3. สงเสริมและพัฒนาชองทางจัดจําหนายผลิตภัณฑและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางขนาด
ยอมและวิสาหกิจชุมชนท้ังภาคผลิตและภาคบริการและพาณิชยกรรมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

4. สงเสริมใหมีการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพสากลสรางมูลคา
เพ่ิมสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในและตางประเทศ 
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5. กําหนดนโยบายจัดทําแผนงานเตรียมความพรอมดานโครงสรางทางกายภาพบุคลากรและ
การบริหารจัดการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดใหกาวสูความเปนศูนยกลางโลจิสติกสของ
ภาคเหนือตอนบน 

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันรัก
วัฒนธรรมทองถ่ินและถ่ินกําเนิดตามวิถีลําปางโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

7. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาชีวิตและทรัพยสินและความม่ันคงของคนใน
จังหวัดสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและชุมชนในการสรางความเขมแข็งม่ันคง
ตลอดจนการเฝาระวังและปองกันภัยในชุมชน 

8. สนับสนุนสงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมมีการดําเนินงานการบริหารจัดการในทุกระดับให
โปรงใสและเปนธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล 

 

เปาประสงคหลัก  

เศรษฐกิจภายในจังหวัดมีความเขมแข็งสมดุลม่ันคง มีการขยายตัวดานการคาการลงทุนและ
เครือขายโลจิสติกส ผูประกอบการสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันสูตลาดการคาประชาคม
เศรษฐกิจอาซียนและตลาดโลก ดวยการสรางมูลคาเพ่ิมและพัฒนามาตรฐานสินคาและบริการท้ังภาคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุมกัน มีการพัฒนาความรูควบคู
กับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคประชาสังคมมี
ความเขมแข็ง ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรม ภายใตหลัก    
ธรรมาภิบาล สูการเปน “เมืองนาอยู” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคาและบริการ และเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาผูผลิตและผูประกอบการผลิตภัณฑเซรามิคและหัตถอุตสาหกรรมในดาน
การออกแบบและผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตองการของตลาดเพ่ิม
ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการตนทุนบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

2. ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิมพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมตลอดจนพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว
ท่ีเนนการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนใหกับชุมชนเจาของพ้ืนท่ีตลอดจนการจัดหา
และพัฒนาบุคลากรเพ่ืออํานวยความสะดวกตอนักทองเท่ียว 

3. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการในดานการประกอบธุรกิจท้ังความรูในดานการตลาดการผลิต
การบริหารจัดการสงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลก 

4. สงเสริมการรวมกลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
5. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดผลิตภัณพเซรามิกสินคาหัตถอุตสาหกรรมและ

บริการการทองเท่ียวของจังหวัดลําปางใหเปนท่ีรูจักแพรหลายท้ังระดับในและตางประเทศ 
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6. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ
ธุรกิจ 

7. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนใหเอ้ือตอการประกอบ
ธุรกิจ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปนศูนยกลาง       
โลจิสติกส 

 กลยุทธ : 

1. กําหนดคณะทํางานศึกษากําหนดทิศทางนโยบายและเปนแกนหลัก รับผิดชอบในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดลําปางสูการเปนศูนยืกลางโลจิสติกสภาคเหนือตอนบนอยางเปน
ระบบ 

2. สรางการรับรูขอมูลใหเกิดการต่ืนตัว (Awaoreness) ในกลุมบุคลากรทุกระดับและทุกภาค
สวน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพและพรอมรองรับการเปนศูนยกลางโลกจิสติกสทางถนน
ของภาคเหนือตอนบน 

3. เสริมสรางพัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณูปโภคระบบการขนสงท้ังทางถนนทางรางและ
รูปแบบอ่ืนๆ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถรองรับแผนงานการเปนศูนยกลางฯ ใน
อนาคต 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชนในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีกําหนด และ
เชื่อมโยงกับ 12 จังหวัดรองขางในลักษณะการพัฒนาเปนหวงโซอุปทานการในผลิตสินคาและ
บริการใหมีคุณภาพ 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบครบวงจร 

กลยุทธ : 

1. สงเสริมและพัฒนาเครือขายเกษตรกรและผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยใหผลิตสินคาท่ีมี
คุณภาพไดมาตรฐานปลอดภัยตอผูบริโภคและสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

2. พัฒนาและสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเกษตรและบรรจุภัณฑใหมีมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจและ
สรางการยอมรับในระดับชาติ 

3. ประชาสัมพันธสงเสริมพัฒนาชองทางการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัดลําปางท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือสรางการยอมรับในระดับชาติสามารถสรางรายไดใหกับ
เกษตรกรและเครือขายผูผลิต 

4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีการผลิตและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน  
โดยมุงเนนการพัฒนาแหลงน้ําการปฏิรูปท่ีดินและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหการผลิต
ภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและมีตนทุนท่ีเหมาะสม 

5. พัฒนาสถาบันเกษตรกรเครือขายผูผลิตและชุมชนใหเขมแข็งมีความสามารถในการเขาถึง
แหลงเงินทุนและสามารถหาปจจัยผลิตในราคาถูก 

 



ห น  า  | 52 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมลําปางใหเปนสังคม
แหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ : 

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กเยาวชนและประชาชนใหมีคุณภาพมีการเรียนรูตลอด
ชีวิตสามารถเขาถึงแหลงอาชีพท่ีเหมาะสมและมีสภาพแวดลอมทางสังคมและสวัสดิการทาง
สังคมท่ีดี 

3. เสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันรวมท้ังสนับสนุนใหดํารงชีวิตตามวิถีลําปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความรักและภาคภูมิใจในทองถ่ินการอนุรักษและเผยแพรศาสนา 
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

5. สงเสริมใหเกิดพ้ืนท่ีตําบลสุขภาวะใหครอบคลุมทุกตําบลสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย
กีฬาและนันทนาการภายในชุมชน 

6. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานเพ่ือการบริการประชาชนอยางท่ัวถึงมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

7. สงเสริมบทบาทขององคกรภายในชุมชนสภาองคกรชุมชนตําบลการสรางระบบสวัสดิการโดย
ชุมชนใหครอบคลุมทุกตําบล 

8. สงเสริมแรงงานท้ังในและนอกระบบใหไดรับความคุมครอบจากการประกันสังคมและคุมครอง
ทางกฎหมาย 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การรักษาความม่ันคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือในการักษาความ
สงบเรียบรอย 

 กลยุทธ :  

1. ปลูกจิตสํานึกการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและการสรางความสามัคคีปรองดอง 
ตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

2. กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนท้ังระดับครอบครัวและชุมชนในการใหความรวมมือ
ปองกันอาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติดอบายมุขและปญหาแรงงานตางดาวในจังหวัด 

3. สงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาชนในการสรางความสามัคคีปรองดองและ
สมานฉันทและการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหาดวยตนเอง 

4. พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีกระบวนการการและปจจัย อ่ืนท่ีเ ก่ียวของเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินภายในจังหวัด 
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ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริมการลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 

 กลยุทธ : 

1. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2. รณรงคและประชาสัมพันธการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. เพ่ิมขีดความสามารถใหกับบุคลากรท่ีเก่ียวของนําเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการกําหนดมาตรการบังคับใชทางกฎหมาย
อยางเขมงวดและจริงจัง 

4. สนับสนุนและพัฒนาใหเกิดเครือขายรักษและเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยโดยเนน
การมีสวนรวมของภาคีและภาคประชาชนในทองถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5. พัฒนาและสงเสริมการบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ 

6. สงเสริมและพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปางใหเปนเมืองสีเขียว (Green City) และการเปนเมือง
เศรษฐกิจนิเวศ (Eco Town) 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีดวยหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธ : 

1. พัฒนาความรูและขีดความสามารถของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการปลูกจิตสํานึก
ดานคุณธรรมใหแกผูปฏิบัติงานในการทํางานและการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบสนับสนุนสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานความ
สุจริต ซ่ึงตรงโปรงใสและเปนธรรม รวมถึงบุคคลท่ีมีผลงานดีเดนสรางชื่อเสียและประพฤติตน
เปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม 

3. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยปรับปรุงระบบงานความ
รวมมือและการบูรณาการสนับสนุนการนําเทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการรวมถึงการบังคับใชกฎหมาย 

4. สงเสริมใหผูนําของทุกภาคสวนเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
ใหความรูปลูกจิตสํานึกและสงเสริมกลุมเด็กและเยาวชนใหมีความรูคูคุณธรรม 

5. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการวางแผนตรวจสอบและควบคุมการบริหารจัดการ
ติดตามและประเมินผลเปดโอกาสในการรับฟงความคิดเห็น 
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3.3.2 ทิศทางการพัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปาง 

 

 

   

 

องคกรแหงความสุข หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีบุคลากรมี
ความรู  ความสามารถ พรอมรับการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โดยใหหลักกฎหมายหลัก
ธรรมาภิบาล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักการบรูณาการรวมกัน
ระหวางภาครัฐ เอกชน  การเชื่อมโยง การประสานแผนงาน/โครงการ การบริหารงานท่ีควบคูไปกับเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม การพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย/ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสาธารณะอยางท่ัวถึง 
ภายใตความเปนกลาง ความเสมอภาค เปนธรรม และเปนสังคมแหงความสุข 

พันธกิจ 

1. สรางสังคมขององคกรปกครองใหเปนสังคมแหงความสุข โดยประชาชนไดรับบริหารสาธารณะ
ท่ีท่ัวถึง เสมอภาค เปนธรรม ภายใตการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะในการ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในชวงวัย อนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน การนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

3. การใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบนฐานแหงอํานาจ/หนาท่ี หลักกฎหมายความรู
ความคิดสรางสรรค การบูรณาการ  หลักธรรมาภิบาล  การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการ
ใหบริการสาธารณะท่ีประชาชนมีความพึงพอใจ 

 

เปาประสงครวม 

  ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ภูมิคุมกันการเปลี่ยนแปลง  ไดรับการพัฒนาศักยภาพควบคูกับการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถ่ิน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความรัก  ความสามัคคี และอยูในสังคมอยางมีความสุข 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาสังคม/ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารและพัฒนาองคกร 

 
 

 

“องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําปางเปนองคกรแหงความสุข” 
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แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาท้ัง 5 ยุทธศาสตร มี 12 แนวทาง ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงการสรางพ้ืนฐาน 

    มี 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 

 1.2 การพัฒนาดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 1.3 การไฟฟาสาธารณะ 

 1.4 การวางผังเมือง 
 

2. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

2.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2.2 การอนุรักษ การฟนฟู การเฝาระวัง และการปองกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบรอย 

      มี 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   3.1 การพัฒนาคุณภาพประชาชน 

   3.2 การศึกษา 

   3.3 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

   3.4 การปองกัน การรักษา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

   3.5 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 

  4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

      มี 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   4.1 การสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 

   4.2 การสงเสริมการตลาด และการใชสินคาทองถ่ิน 

   4.3 การสงเสริมการทองเท่ียว 
 

  5. ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร 

      มี 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   5.1 การพัฒนาบุคลากร 

   5.2 การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงาน 
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3.3.3 วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ 

1) วิสัยทัศน (VISION) 

           “ชุมชนวิถีพอเพียง  เมืองเศรษฐกิจสรางสรรค”  
   

2) พันธกิจ (Mission) 

1) ดานเศรษฐกิจ : พัฒนา กระตุน และสงเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก  
โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสรางมูลคาเพ่ิม  และพัฒนาตอยอดสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 

 2) ดานสังคม :  พัฒนาอําเภอแมเมาะใหเปนสังคมคุณภาพ สันติสุขอยางสรางสรรค  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีบนฐานความรู  ภูมิปญญาทองถ่ินผานการบริหารจัดการแบบองครวม 

3) ดาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม :  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน  และสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชแนวทางการจัดการแบบบูรณาการ 

4) ดานบริหารจัดการ : เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ
และพัฒนาศักยภาพ  ขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง  โดยยึดฐาน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอแมเมาะ (Strategy) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ภูมิคุมกันใหกับคนในชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  ไฟฟา  การสื่อสาร  ใหท่ัวถึง และ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคอยางเปน
ระบบ 

กลยุทธท่ี 1.2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.3  สรางเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอยางเปนองครวม  และพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ 

กลยุทธท่ี 1.4  สงเสริมกระบวนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวยกระบวนการมีสวนรวม
และกระบวนการธํารงไวซ่ึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมของแตละพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี 1.5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูสูความเขมแข็งของชุมชน 

กลยุทธท่ี 1.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข  และปองกันปญหายาเสพติในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิตอยางย่ังยืน 

กลยุทธท่ี 2.1   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

กลยุทธท่ี 2.2   การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอยางเปนองครวม 

กลยุทธท่ี 2.3   พัฒนาคุณภาพและความเขมแข็งของเด็กวัยเรียน 

กลยุทธท่ี 2.4   พัฒนาคุณภาพและเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธท่ี 2.5   สงเสริมโอกาสทาการศึกษา  โดยมอบทุนการศึกษาอยางท่ัวถึงในทุก
ระดับ 

กลยุทธท่ี 2.6   สงเสริมการเรียนรูใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงแหลงเรียนรู  และองค
ความรูท่ีหลากหลาย  ท้ังท่ีเปนวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมและองคความรู
สมัยใหม 

กลยุทธท่ี 2.7   การสรางความเขมแข็งของสถานศึกษา และสงเสริมการมีสวนรวม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ และอนุรักษ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กลยุทธท่ี 3.1  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ  เพ่ือสนับสนุนการเกษตร ลด
ปญหาน้ําทวม และภัยแลง 

กลยุทธท่ี 3.2  พัฒนา  ปรับปรุงการบริหารจัดการท่ีดินท้ังระบบ 

กลยุทธท่ี 3.3  กลยุทธอนุรักษ  ฟนฟู  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลยุทธท่ี 3.4  เพ่ิมขีดความสามารถ  และศักยภาพชุมชนใหเขมแข็ง  ในการดูแลรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม  และพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ของชุมชน 

กลยุทธท่ี 3.5  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียในชุมชน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  :   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสรางความเขมแข็งของภาคเกษตร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ 

กลยุทธท่ี 4.1  พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเกษตรใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 4.2   พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรท้ังระบบ  และสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธท่ี 4.3   สงเสริมความเขมแข็งและสรางกลุม เครือขายและสถาบันทางการเกษตร 

กลยุทธท่ี 4.4   พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตรและการบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 4.5   พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกร 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  และการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 5.1  เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานราก 

กลยุทธท่ี 5.2  การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 

กลยุทธท่ี 5.3  พัฒนาระบบการทองเท่ียวและเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของการทองเท่ียวในระดับชุมชน 
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3.2 สภาพแวดลอมและศักยภาพชุมชน 

ตําบลแมเมาะ ประกอบไปดวย 12 หมูบาน  ภายใตความหลากหลายของคนในชุมชน ซ่ึงบางแหงเปนชุมชนท่ีอยูรวมกันโดยการอพยพ  บางชุมชนเปน
การยายถ่ินฐานของคนตางภูมิภาค ตางความเชื่อ ทําใหบริบทของชุมชนมีท้ังความเขมแข็งและความออนแอในบางเรื่อง 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพชมุชน 

SWOT  ANALYSIS 
     

หมูบาน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     
บานหวยเปด     
หมูท่ี 1 

1. มีแหลงทองเท่ียวริมอางเก็บนํ้า 1. ความรูรักสามัคคีของคนในชุมชนยังมี
นอย 

1. มีแหลงงบประมาณจากสวนราชการใน
เขตพ้ืนท่ีหลากหลาย 

1. ขาดความรวมมือและการประสานงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 

 2. มีตนทุนทางสังคม  เศรษฐกิจท่ีดี 2. ปญหาคนในชุมชนติดการพนัน และยา
เสพติด 

 2. ระเบียบกฎหมายไมชวยสนับสนุนใน
กิจกรรมพัฒนาบางอยาง 

 3. มีการคมนาคมท่ีสะดวก   3. ปญหาการขอเอกสารสิทธ์ิ (โฉนด) 
          
     
บานหวยรากไม  
หมูท่ี 2 

1. ชุมชนมีกิจการโรงนํ้าดืม่ชุมชน 1. ขาดความรวมมือ และความสามัคคีของ
คนในชุมชนมีนอย 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนท่ี
หลากหลาย เชน เทศบาล  กองทุนไฟฟา  
กฟผ. สมาคมฯ  

1. ระเบียบของทางราชการ หนวยงาน
สนับสนุนมคีวามลาชา 

 2. มีกิจกรรมธนาคารรักษแมเมาะ 2. ปญหานํ้าทวมขังท่ีไมมีทางระบาย 2. มีงบประมาณสนับสนุน SML กิจการโรงสี
ขาว 

2. ข้ันตอนการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดินจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของลาชา 

 3. มีสนามไกชน 3. ไฟสองสวางในหมูบานมไีมคลอบคลุม  3. การใหความชวยเหลือจากหนวยงาน 
บางครั้งไมตรงตามความตองการ 

 4. มีงบประมาณหมูบาน กองทุนหมูบาน
บริหารจดัการ 

  4. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอ
การพัฒนาชุมชน 
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บานหางฮุง     
หมูท่ี 3 

1. ประชาชนมีความสามัคคีและใหความ
รวมมือซึ่งกันและกัน 

1. ชุมชนมีพ้ืนท่ีวางเปลาจํานวนมากทําให
ดูแลไมท่ัวถึง 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนหลายแหง 
เชน เทศบาล  กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา  
สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. การรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ 
มีข้ันตอนมาก 

 2. มีกลุมปราชญชาวบานท่ีมีความสามารถ
ท่ีหลากหลาย 

2. ขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร  2. การสนับสนุนงบประมาณท่ีไมตอเน่ือง 

 3. มีกลุมอาชีพท่ีหลากหลาย 3. การแพรระบาดของยาเสพติด   
 4. มีผูนําท่ีเขมแข็งและมีความสามารถ 4. ปญหาการลักขโมย   
          
     
บานเมาะสถานี  
หมูท่ี 4 

1. ชุมชนมีอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 1. การจัดการนํ้าเนาเสียของอางเก็บนํ้าเมาะ
สถานี 

1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนหลายแหง 
เชน เทศบาล  กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟา  
สมาคม กฟผ. ฯลฯ 

1. ข้ันตอนการประสานงานจากสวนราชการ 
หรือหนวยงานตางๆ มมีาก 

 2. ความรวมมือและความสามคัคขีองคนใน
ชุมชนมีมาก 

2. ฝุนละอองในหมูบาน  2. ไมมีหนวยงานหลักในการปรับปรุงอาง
เก็บนํ้าเมาะสถานีท่ีชัดเจน 

 3. มีวัดมอนคีรไีชยท่ีสวยงาม 3. ประชาชนไมมีเอกสารสิทธ์ิของตนเอง  ขาดความตอเน่ืองในการติดตามและการ
ดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิ 

 4. มีศาลเจาพอขุนโตท่ีประชาชนเคารพนับ
ถือ 
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บานปงชัย       
หมูท่ี 5 

1. ความรักสามัคคีของคนในชุมชนท่ี
เขมแข็ง 

1. ขาดแหลงนํ้าในการทําการเกษตร 1. หมูบานอยูใกลสวนราชการตางๆ 1. มีการสรางความไมเขาใจใหกับคนใน
ชุมชนโดยกลุมคนบางกลุม 

 2. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ 2. ขาดเอกสารสิทธ์ิในท่ีดิน 2. ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินในดาน
การพัฒนาเปนอยางด ี

2. ภาครัฐไมเขาใจในบริบทของปญหาของ
ชุมชนอยางแทจริง 

 3. มีแหลงทองเท่ียวแผนดินหวิด 3. สังคมในหมูบานเริ่มเสื่อมทางจติใจ 3. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ชวยเหลือ
ในดานตางๆ  

3. ผูมีอํานาจมผีลประโยชนทับซอนในการ
พัฒนาตางๆ 

 4. เด็กเยาวชนสนใจดานกีฬาและมีความ
เปนเลิศดานฟุตซอล, นักมวย 

4. เยาชนขาดความคิดในการสรางอนาคต 4. มีผูแทนหมูบานท่ีเปนสมาชิกสภาเทศบาล 4. กระแสเทคโนโลยีทําใหคนในชุมชนเกิด
ความไมเขาใจและไมรูเทาทัน 

  5. พอบาน แมบาน เด็กและเยาวชนติดสุรา
เพ่ิมมากข้ึน 

  

  6. ถนนในหมูบานเริ่มชํารดุเสียหาย   
          
     
บานหวยคิง     
หมูท่ี 6 

1. มีผูนําท่ีเขมแข็งและโดดเดน 1. พ้ืนท่ียังขาดเอกสารสิทธ์ิ 1. มีแหลงงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
หลายแหง ไดแก เทศบาล, กฟผ., กองทุนฯ, 
สมาคม, ฯลฯ 

1. หนวยงานตางๆ ใหการสนับสนุน
งบประมาณท่ีไมเพียงพอ 

 2. ความรวมมือของคนในชุมชนท่ีเขมแข็ง 2. ชุมชนตั้งอยูใกลแหลงผลติไฟฟาของ 
กฟผ.แมเมาะ มักพบปญหาดานมลภาวะ 

2. ไดรับการสนับสนุนนักวิชาการในการให
ความรูอยางจริงจัง 

2. หนวยงานราชการไมมีความตอเน่ืองใน
การใหการสนับสนุนชวยเหลือ 

 3. มีศูนยการเรียนศลิปมวยไทยในชุมชน 3. การแพรระบาดของยาเสพติด และ
อาชญากรรมในชุมชน 

 3. โครงการจากสวนราชการ หนวยงาน 
องคกร มีการอนุมัติท่ีลาชา 
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 4. การประกอบอาชีพดานการเกษตรท่ี

ยังคงรักษาไว 
4. ความเขาใจของคนในชุมชนกับหนวยงาน
ตางๆในพ้ืนท่ี 

 4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบไมใหความสําคญั
กับปญหาดานมลพิษท่ีเกิดข้ึน 

 5. คนในชุมชนมีความรับผดิชอบ 5. พ้ืนท่ีรกรางวางเปลาซึ่งราษฎรไดอพยพ
ออกจากพ้ืนท่ี 

 หนวยงานท่ีเก่ียวของไมมีการแกปญหาดาน
ท่ีทํากินท่ีชัดเจน 

 6. มีวัดท่ีเปนท่ีจําพรรษาของเจาคณะ
อําเภอ 

6. ประชาชนมาจากหลายถ่ินฐานทําใหมี
ความผูกพันแบบหลวมๆ  มีความคิดท่ีไม
เหมือนกัน 

  

  7. ประชาชนกลุมแมบานไมมีอาชีพท่ี
แนนอน 

  

         
     
บานใหมนาแขม  
หมูท่ี 7 

1. มีงบประมาณของหมูบาน จากกองทุน
เงินลาน, ธนาคารรักษแมเมาะ 

1. นํ้าเนาเสียจากรางระบายนํ้า 1. หมูบานอยูใกลสวนราชการ เชน เทศบาล 
และอําเภอ 

1. ความลาชาของระบบราชการในการ
ประสานงานและการดําเนินการ 

 2. มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดการจราจรในหมูบาน 2. ไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ินในดาน
การพัฒนาเปนอยางด ี

2. การพัฒนาท่ีติดระเบียบฯ กฎหมายตางๆ 

 3. มีผูนํา และคณะกรรมการตางๆ ท่ี
เขมแข็ง 

3. การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ี 3. หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ชวยเหลือ
ในดานตางๆ  

3. พ้ืนท่ีเปนเขต กฟผ.แมเมาะ 

 4. พ้ืนท่ีหมูบานมีการวางผังท่ีเหมาะสม 4. ชุมชนเริ่มมีความหนาแนน 4. มีสถาบันการศึกษาระดบัอาชีวะอยูใน
พ้ืนท่ี 

4. การออกเอกสารสิทธ์ิจากสวนราชการท่ี
เก่ียวของ 

 5. กิจการตลาด SML ท่ีสรางเศรษฐกิจให
ชุมชน 

5. ประชาชนไมมีท่ีดินสําหรับการทํากิน   
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 6. ชุมชนตั้งอยูใกลสวนราชการตางของ

อําเภอ 
   

          
     
บานเมาะหลวง  
หมูท่ี 8 

1. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีภูเขาไฟจําปาแดด 1. คนในชุมชนขาดความรักสามัคคีตอกัน 1. มีหนวยงานภาคีดานการพัฒนาหลาย
หนวยงานไดแก เทศบาล, กฟผ.แมเมาะ, 
กองทุนรอบโรงไฟฟา, สมาคมพัฒนาแม
เมาะ, PDA 

1. การประสานงานระหวางหนวยงาน 
องคกร ยังมีระเบียบฯ ข้ันตอนมาก 

 2. มีงานประเพณีวัฒนธรรมแหชางผาท่ีเปน
อัตตลักษณ  

2. ปญหาการเคารพกฎกติกาของชุมชนมี
นอย 

2. ผูนําใหความสําคัญและตั้งใจพัฒนาชุมชน 2. งบประมาณดานการพัฒนาจากหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบมีจํากัด 

 3. เปนท่ีตั้งของศาลหลักเมือง 3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนมากข้ึน 

  

 4. มีพระสงฆท่ีเปนนักพัฒนา    
 5. เปนหมูบานขนาดใหญ ประชากรมี

จํานวนมาก ผูคนมจีิตใจดีงาม 
   

 6. เปนท่ีตั้งสถานท่ีออกกําลังกายของตําบล    

 7. พ้ืนท่ีหมูบานเปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ี
สําคัญของอําเภอ 
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บานเวียงสวรรค 
หมูท่ี 9 

1. มีสวนราชการ สถาบันการศึกษาอยูใน
พ้ืนท่ี 

1. คนในชุมชนขาดความสามัคคซีึง่กันและ
กัน 

1. หนวยงานเอกชน เชน สมาคม PDA ให
การสนับสนุนดานการศึกษา และอาชีพ 

1. การติดตอประสานงานจากหนวยงานท่ี
สนับสนุนมคีวามลาชา 

 2. การทํางานเปนทีมของกลุม
คณะกรรมการตางๆในชุมชน 

2. ปญหาระบบนํ้าในการเกษตร 2. มีเทศบาล ใหการสนับสนุนดานการ
พัฒนาสาธารณูปโภคตางๆ 

2. หนวยงานตางๆ มีข้ันตอนหรือระเบียบฯ 
ท่ียุงยาก มีข้ันตอนเยอะ 

 3. ศูนยการเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษ 3. ประชาชนวางงานหรือมีอาชีพประจํา 3. มีหนวยงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ.แมเมาะ 
สนับสนุนดานอ่ืนๆ 

3. งบประมาณท่ีจดัสรรใหหมูบานมีไม
เพียงพอกับโครงการท่ีตองการ 

 4. กลุมวิสาหกิจชุมชนการเพาะเหด็ 4. ไมมีตลาดรองรับกลุมอาชีพ 4. มีงบประมาณของกองทุนรอบโรงไฟฟา 
รวมสนับสนุนหมูบาน 

 

 5. การรวมกลุมของผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง    
  6. มีฌาปนสถานขนาดใหญและทันสมัย       

     
     
บานใหมมงคล  
หมูท่ี 10 

1. ท่ีตั้งของชุมชนมีความเหมาะสมทาง
ภูมิศาสตร และมีการวางผังเมืองท่ีดี 

1. ปญหาสุขภาพของกลุมผูสูงอาย ุ 1. มีหนวยงาน องคกรท่ีคอยสนับสนุนดาน
การพัฒนาท่ีหลากหลาย 

1. ข้ันตอนการประสานขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนวยงานหรือสวนราชการ
มีมากเกินไป 

 2. ชุมชนเขมแข็ง และมีมติชุมชนท่ีเขมงวด 2. ปญหาการมั่วสุมของเยาวชนตามหอพัก
ในชุมชน 

มีสถานประกอบการท่ีสามารถรองรับการ
ทํางานของคนในชุมชน 

2. งบประมาณจากสวนราชการมไีมพอเพียง
กับการพัฒนา 

 3. ในชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน ไดแก 
กองทุนหมูบาน, ธนาคารรักษแมเมาะ 

3. การขาดแหลงนํ้าพ้ืนท่ีทําการเกษตร   

 4. บุคลากรมีความพรอมในการพัฒนา 4. ความคิดของคนในชุมชนท่ีไมตรงกัน   
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพชมุชน 
SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบาน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     
 5. ชุมชนใหความสําคัญตอกิจกรรม

ประเพณีตางๆ 
5. ขาดการประสานงานของคนในชุมชน   

 6. มีความสามัคคีในการทํางานของคนใน
ชุมชน 

6. ประชาชนไมเขาใจในระบบของทาง
ราชการท่ีดําเนินการดานโครงการ 

  

 7. คนในชุมชนมีสุขภาพดี มีสถานท่ีออก
กําลังกายท่ีเหมาะสม 

7. ขาดความรู ความเขาใจในการเขียน
โครงการ 

  

 8. มีกํานันเปนผูนําในชุมชน 8. มีพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการทําปศุสัตว   

          
     
บานนาแขม
พัฒนา  หมูท่ี 11 

1.คณะกรรมการหมูบานมีความเขมแข็ง 
และมีความสามัคค ี

1.ไมมีตลาดรองรับกลุมอาชีพในชุมชน 1.มีแหลงงบประมาณจากสวนราชการ เชน 
เทศบาล อําเภอ 

1.การติดตอประสานงานระหวางชุมชนกับ
สวนราชการมีความลาชา 

 2.มีฌาปนสถานท่ีไดมาตรฐานและมีความ
ทันสมัย 

2.การวางงานของคนในชุมชน 2.มีการสนับสนุนกิจกรรมจากรัฐวิสาหกิจ
และเอกชน เชน กฟผ. สมาคมฯ PDA 

2.หนวยงานสนับสนุนมีกฎระเบียบและ
ข้ันตอนท่ียุงยาก 

 3.ไดรับโอกาสทางการศึกษา 3.แหลงนํ้าสําหรับการทําเกษตร 3.มีแหลงงบประมาณจากกองทุนรอบ
โรงไฟฟา 

3.งบประมาณจัดสรรตางๆ มีไมเพียงพอตอ
ความตองการของชุมชน 

 4.มีกิจกรรมโครงการผักปลอดสารพิษ 4.ระบบไฟสองสวางทางสาธารณะ   
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม และศักยภาพชมุชน 
SWOT  ANALYSIS 

     

หมูบาน จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (threat) 

     
บานเวียงหงสฯ 
หมูท่ี 12 

1. เด็กเยาวชนมีความสนใจในดานกีฬา 1. ความปลอดภยัในชุมชนมีนอย ปญหาการ
ลักขโมย และการเกิดอุบัติเหต ุ

1. มีแหลงงบประมาณท่ีสนับสนุนกิจกรรม
หมูบานหลายแหง 

1. มลภาวะจากชุมชนใกลเคียงท่ีเกิดจาก
การเผาถาน 

 2. โบราณสถานวัดเวียงหงสท่ีสวยงาม 2. คนในชุมชนไมมีอาชีพรองรับเปนรูปธรรม 2. มีหนวยงานราชการใหความรูหลาย
หนวยงาน 

2. การไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจในการใหการสนับสนุน 

 3. คนในชุมชนมีความรักสามคัคีตอกัน 3. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

3. ผูบริหารทองถ่ินใหการสนับสนุนท่ีดี 3. ปญหาการออกเอกสารสิทธ์ิของหมูบาน 

 4. มีอางเก็บกักนํ้าอยูในชุมชน 4. ปญหาการประกอบกิจกรรมเผาถานของ
คนในชุมชนท่ีทําใหเกิดมลภาวะในชุมชน 

 4. การจัดสรรงบประมาณดานการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ ลาชา 

  5. ปญหาแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายใน
พ้ืนท่ี 

 5. อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบอยไมไดรับการแกไข 
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ภาพแสดงแผนท่ีความคิดในภาพรวมการวิเคราะห SWOT Analysis ตําบลแมเมาะ 

 
3.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) และศักยภาพชุมชน 

จากการเปดเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นกลุมผูนําชุมชน  ผูนําองคกร และผูนํา
เครือขายตางๆ ในชุมชน โดยใหมีความหลากหลายในมิติดานตางๆ  ท้ังอายุ เพศ คุณวุฒิ วัยวุฒิ  เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหสภาพแวดลอมของชุมชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะถึงศักยภาพของชุมชน ปญหา และโอกาสทางสังคม
ตางๆ  สามารถสรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายใน และภายนอกชุมชนดวย (SWOT Analysis)  ได
ดังนี้ 

1.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ  เปนการวิเคราะหศักยภาพและ
ความพรอมตางๆ ท่ีชวยเสริมใหชุมชนมีความพรอม มีศักยภาพในการพัฒนา  และจุดออนของชุมชนท่ีพบเห็นซ่ึง
จะเปนการยับยั้งมิใหเกิดการพัฒนาหรือทําใหการพัฒนาชุมชนเปนไปอยางชาๆ  โดยมุงใหทราบถึงจุดแข็งและ
จุดออนของตนเอง (ชุมชน)  โดยสรุปประเด็นตางๆ 
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ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength)  พบวา ตําบลแมเมาะมีภูมิประเทศท่ีเปนจุดศูนยการของหนวยงาน
ราชการระดับอําเภอ โดยตั้งอยูในเขตของอําเภอแมเมาะ  เปนแหลงรวมความเจริญทางดานเศรษฐกิจของอําเภอ  
มีหนวยงานภาคีตางๆ ตั้งท่ีทําการอยูในเขตพ้ืนท่ี  อาทิเชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  
สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ  และยังมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนดานเศรษฐกิจของชุมชน  เชน ถานหินลิกไนต  แหลงทองเท่ียวภูเขาไฟจําปาแดด  แหลงทองเท่ียว
แผนดินหวิด  สุสานหอย  ถํ้าและสถาปตยกรรมตางๆ  เปนแหลงท่ีตั้งสถานศึกษาขนาดใหญ เชน วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แมเมาะ  หรือโรงเรียนมัธยมของอําเภอแมเมาะ ไดแก โรงเรียนแมเมาะวิทยา  
คนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอแมเมาะมีความรูความสามารถและเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการ
หรือองคกร หนวยงานตางๆ  ผูนําท่ีมีความเขมแข็งและเขาใจในบทบาทและกระบวนการทํางานของหนวยงาน  
ชุมชนมีการรวมตัวในการดําเนินกิจกรรมหลายอยาง เชน การรวมตัวของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การ
รวมกลุมทางการเกษตร  การสรางผลิตภัณฑชุมชน 

จุดออน (Weakness)  พบวา  ตําบลแมเมาะเปนชุมชนท่ีมีการเคลื่อนยายหลายหมูบาน 
เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีในการทําสัมปทานเหมืองแรของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชุมชนมีขนาดใหญมีการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนแหลงรวมของกลุมเด็กและเยาวชนเนื่องจากเปนท่ีตั้ง
ของสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ทําใหปญหาทางสังคมมีมากข้ึน การแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน  
การเจริญทางเศรษฐกิจสงผลใหเกิดความแออัดของชุมชน โดยเฉพาะยานเศรษฐกิจ  การท่ีเปนแหลงท่ีตั้งของการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  ทําใหชุมชนเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม  เชน 
ปญหาฝุนละออง  ปญหาน้ําเนาเสีย  ปญหามลพิษทางอากาศ  ปญหาการจราจร  ปญหาความไมเขาใจของคนใน
ชมุชนตอการดําเนินงานของหนวยงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ดวยการขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลตอการทําการ
เกษตรกรรมท่ีตองเรงผลผลิตจํานวนมาก  ทําใหเกิดการใชสารเคมีในปริมาณมาก และขยายวงกวางซ่ึงสงผล
ตอมาในดานสิ่งแวดลอม และสุขภาพของคนในชุมชน 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

1. ตั้งอยูในศูนยกลางของสวนราชการระดับ
อําเภอ 

2. มีหนวยงานภาคีท่ีหลากหลาย เชน กฟผ.     
แมเมาะ สมาคมพัฒนาแมเมาะ  ศูนยพัฒนา
ชนบทผสมผสานแมเมาะ, กองทุนพัฒนารอบ
โรงไฟฟาจังหวัดลําปาง 

3. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย และ
โดดเดน เชน แรลิกไนต  ภูเขาไฟ  ฯลฯ 

4. ชุมชนมีความตื่นตัวและเขามามีสวนรวมกับ
การบริหารงานของหนวยงาน 

1. ชุมชนเปนชุมชนท่ีผูคนมาจากหลายท่ี หลาย
ภูมิภาค จึงมีความหลากหลายของผูคนและ
วัฒนธรรม 

2. ชุมชนบางแหงมีการตั้งท่ีอยูอาศัยท่ีหางไกล
กัน ทําใหการพัฒนาไมท่ัวถึง 

3. คนในชุมชนยังขาดความสามัคคี  ความ
รวมมือ และการสรางภาคีท่ีดีตอกัน 

4. ขาดระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีดี ถูกตองและมี
การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

จุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) 

 

5. ชุมชนมีการรวมตัวในการสรางรายได  เชน 
กลุมเศรษฐกิจพอเพียง  กลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน 

6. มีกิจกรรมประเพณีท่ีเปนเอกลักษณและมี
ความโดดเดน 

7. รัฐไดจัดสวัสดิการชุมชนอยางท่ัวถึง มีกองทุน
สวัสดิการชุมชน  มีสถานท่ีออกกําลังกายของ
ชุมชน  

8. มีการจัดบริการสาธารณะท่ีดี  เสนทาง
คมนาคมท่ีสะดวก  ปลอดภัย 

9. มีปราชญชุมชนท่ีหลากหลาย และกระจาย
อยูทุกหมูบานในพ้ืนท่ี 

5. กลุมแมบานยังขาดอาชีพหลักท่ีมีความ     
ม่ันคง 

6. ชุมชนยังขาดแหลงน้ําในการทําการเกษตร 

7. เอกสารสิทธิ์ในท่ีดินของตนเอง 

8. กฎระเบียบของชุมชนไมเครงครัด และไม
สามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง 

9. ชุมชนยังขาดความรูในเรื่องการจัดทํา
โครงการ หรือการเขียนโครงการท่ีตองใช
เทคนิคเฉพาะ 

 

2.)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของตําบลแมเมาะ  เปนการวิเคราะหในบริบทของ
หนวยงานภายนอกท่ีเปนแรงเก้ือหนุนหรือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเกิดศักยภาพในการพัฒนาดานตางๆ หรือ
เปนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนซ่ึงเกิดจากบุคคล องคกร หนวยงานภายนอกชุมชน  โดยมุงใหทราบถึง
โอกาส และอุปสรรค โดยสรุปประเด็นตางๆ 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity)  พบวา  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะ เปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ  มีตลาดขนาดใหญ  มีหนวยงานสนับสนุนกิจกรรมตางๆ หลายหนวยงาน องคกร  และเปนพ้ืนท่ี
สัมปทานถานหินลิกไนต  ทําใหองคกรของรัฐไดรับการจัดสรรงบประมาณคาภาคหลวงแรเปนจํานวนท่ีสูง  ทําให
มีงบประมาณในการพัฒนามาก  นอกจากนี้ยังไดมีการใหการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี
อีกหลายหนวยงาน  เชน กิจกรรมการสงเสริมอาชีพ  การทําการเกษตรไดรับการสนับสนุนท้ังงบประมาณและ
องคความรูจากศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแมเมาะ (PDA)   กิจกรรมดานการศึกษา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ในชุมชน การสังคมสงเคราะห  ไดรับการสนับสนุนจากสมาคมพัฒนาแมเมาะ  และการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนท่ีหรือกิจกรรมบริการสาธารณะอ่ืน นอกจากเทศบาลตําบลแมเมาะ   ยังไดรับการสนับสนุนจากการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)  การเปนศูนยกลางการพัฒนาตางๆ ทําใหตําบลแมเมาะมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีดี  มีการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการอยางตอเนื่อง 
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อุปสรรค (Threat)  พบวา ตําบลแมเมาะเปนเขตพ้ืนท่ีสัมปทานเหมืองแร (ถานหินลิกไนต)  
ทําใหบางชุมชนตองมีการอพยพอยูตลอดเวลา ท้ังการอพยพเพ่ือขุดถานหิน หรือการอพยพตามมาตรการการ
ควบคุมมลพิษ  ทําใหชุมชนขาดการพัฒนาท่ีถาวร  ชุมชนมีการรวมตัวกันแบบหลวมๆ  มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและพ้ืนฐานการดําเนินชีวิต  ภาษา  นอกจากนี้จํานวนประชากรท่ีมีการเคลื่อนยาย  มีกลุมประชากร
แฝงจํานวนมากซ่ึงเขามาในเปนแรงงานรับจาง สงผลใหชุมชนมีสภาพแออัด การขยายพ้ืนท่ีอยูอาศัยจึงเกิดข้ึน 
การบุกรุกพ้ืนท่ีจึงเปนปญหาของชุมชน  ชุมชนตําบลแมเมาะมีการดําเนินของหนวยงานท่ีหลากหลายแตการ
ติดตอระบบราชการทําใหเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชนเนื่องจากมีกฎระเบียบ และข้ันตอนท่ีหลากหลายทํา
ใหเกิดความลาชาและไมสามารถตอนสนองไดตามความตองการอยางเรงดวน  โดยจะพบวาโครงการดานการ
พัฒนาตางๆ จะสามารถนําสูการปฏิบัติไดตองอาศัยระยะเวลาคอนขางยาวนาน 

 

ผลวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของตําบลแมเมาะ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. หนวยงานภาคีในการใหการสนับสนุน
งบประมาณและความรูตางๆ ท่ีหลากหลาย 
เชน เทศบาล, กฟผ.แมเมาะ, สมาคมพัฒนา 
แมเมาะ, ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานแม
เมาะ, กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟาฯ, กองทุน
สวัสดิการสังคม, กองทุน สปสช. 

2. ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลขาวสารทาง
ราชการไดอยางรวดเร็ว และหลากหลาย เชน 
วิทยุชุมชน หรือการประชาสัมพันธรถ
เคล่ือนท่ี 

3. องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญตอ
กระบวนการมีสวนรวมและสรางใหชุมชนมี
ความเขมแข็งโดยตนเอง 

1. ความหลากหลายของคนในชุมชน จึงเกิดความ
แตกตางท้ังความคิด และแนวทางปฏิบัติตางๆ 

2. พ้ืนท่ีไมมีความชัดเจนในการพัฒนา  เนื่องจาก
บางพ้ืนท่ีเปนเขต กฟผ.แมเมาะ  เปนปาสงวน 
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะ และพ้ืนท่ีรกรางวางเปลา 

3. งบประมาณในการสนับสนุนจากสวนราชการ 
องคกรตางๆ มีความไมตอเนื่อง และเพียงพอ 

4. ข้ันตอนของระเบียบกฎหมายตางๆ ของสวน
ราชการท่ีซับซอนและลาชา 

 
3.4 สรุปปญหาและความตองการของประชาชนในเขตตําบลแมเมาะ 

1.) ดานสาธารณูปโภค    ปญหาดานนี้เปนปญหาของประชาชนในตําบลแมเมาะเปนสวนใหญ
โดยไดกลาวถึงปญหา ท่ียังไมไดรับการแกไข  เชน สภาพถนน ชํารุด ถนนเขาท่ีทํากินยังไมมี การเดินทาง ไม
สะดวกปลอดภัย ถนนบางสายไมมีทอระบายน้ําทําใหน้ําทวมขังและไหลเขาบานเรือนของประชาชน ในชวงฤดู
ฝน ไฟฟาสองสวางยังไมท่ัวถึง ในบางพ้ืนท่ี ซ่ึงอาจเปนพ้ืนท่ีท่ีอาจ เปนอันตรายตอประชาชนผูสัญจรไปมาได 
การประปาหรือน้ําด่ืมสะอาดยังไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน สภาพจราจรในบางพ้ืนท่ีไมมีความ
เปนระเบียบ ขาดวินัยทางจราจร สัญญาณไฟจราจร ไมท่ัวถึง นอกจากนี้สภาพแวดลอม ภูมิทัศนและ
สาธารณูปโภคตางๆท่ีมีอยูแลวไมไดรับการบํารุงรักษาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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             แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลฯควรสํารวจและพิจารณาแกไขปญหาในเรื่องท่ี
จําเปนเรงดวนเพ่ือลดปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน และยังไดเสนอโครงการตาง ๆ เพ่ือเปนการ
แกไขปญหาเปนรายพ้ืนท่ี 
 

2.) ดานสังคมและเศรษฐกิจ  พบวาปญหา  การวางงาน ของคนในชุมชน กลุมอาชีพขาดความ
ม่ันคง รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีพ   

             แนวทางการแกไขปญหา   ไดเสนอแนะดานการสงเสริมอาชีพ ควรจัดหาสถานท่ีจําหนาย
ผลิตภัณฑ ชุมชน เชน สรางสถานท่ีจําหนายสินคาชุมชน สงเสริมอาชีพใหกลุมตางๆ เพ่ือสรางรายไดท่ียั่งยืน 
ฯลฯ 

 
3.) ดานสิ่งแวดลอม  ปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญ คือปญหาฝุนละอองจากการทําเหมือง ถานหิน 

สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ปญหาน้ําเนาเสียสงกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะอางเก็บน้ําแมเมาะ นอกจากนี้
ยังมีปญหาความไมเปนระเบียบของผูประกอบการคาของเกา  

            แนวทางการแกไขปญหา   เทศบาลควรรณรงค สงเสริม การปลูกจิตสํานึกในเรื่อง
สิ่งแวดลอมใหแกประชาชน อยางท่ัวถึง  ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการแกไขปญหา
อยางเปนรูปธรรม รวมถึงการบังคับใชกฎหมาย ในการควบคุมผูประกอบการคาของเกาอยางเครงครัด 

 
4.) ปญหาดานอ่ืนๆ  ปญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน ปญหาเรื่องเสียงตามสาย ไม

เพียงพอ ปญหาการขาดพ้ืนท่ีในการออกกําลังกายและขาดอุปกรณกีฬา  ขาดสนามกีฬาท่ีเหมาะสมสําหรับ
เยาวชน และผูสูงอายุ 

            แนวทางแกไขปญหา  ใหเทศบาลสํารวจปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวหาทางแกไขปญหาและใหการ
สงเสริมสนับสนุนอยางเหมาะสมในแตละประเด็นปญหา 
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สวนที ่4 
****************************************************************************** 

วิสัยทศัน พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร 
4.1 วิสัยทัศน 
4.2 พันธกิจ 
4.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
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สวนที ่4 
วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน เทศบาลตําบลแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

วิสัยทัศน (VISION) 

“สังคมแหงการเรียนรู มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค ยึดม่ันธรรมาภิบาล 
 บริการสาธารณะท่ัวถึง” 

 

พันธกิจ (MISSION) 
1) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
2) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 
3) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 
5) การจัดบริการสาธารณะและบริหารจัดการทรัพยากรทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ 
6) การสรางคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีเขมแข็ง บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีดี 
7) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
8) การพัฒนาการเมืองและสงเสริมการบริหารอยางมีสวนรวม 

  
 ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการจัดบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 
กลยุทธท่ี  1.1  การพัฒนาดานการคมนาคมและการจัดการจราจร 
 1.) พัฒนาเสนทางคมนาคมในเขตพ้ืนท่ีใหมีสภาพท่ีสมบูรณ ไดมาตรฐาน 

2.) จัดระบบการจราจร การติดตั้งเครื่องหมายบนเสนทาง การติดตั้งสัญญาไฟจราจร 
 

กลยุทธท่ี  1.2  การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและระบบประปา 
1.) การขยายเขตไฟฟาใหครอบคลุมทุกครัวเรือน 
2.) การติดตั้งไฟสองสวางตามเสนทางคมนาคมทุกหมูบาน และทางสาธารณะ 
3.) การปรับปรุง และการขยายเขตน้ําประปาภาคครัวเรือนใหครอบคลุม 
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กลยุทธท่ี  1.3  การจัดการผังเมืองชุมชน 
1.) จัดวางผังเมืองชุมชนเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
2.) บริหารจัดการท่ีดิน และกําหนดการใชประโยชนในท่ีดิน 
3.) การควบคุมการกอสราง และการรุกล้ําพ้ืนท่ีสาธารณะ 
4.) การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับอาคารตางๆ 

กลยุทธท่ี  1.4  พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ  
1.) การจัดบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนใหครอบคลุม เชน อาคาร  

ศูนยเรียนรู  อาคารสินคาชุมชน ฯลฯ 
2.) การพัฒนาและจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีเปนสวนรวม เชน การสรางพิพิธภัณฑชุมชน  

ศูนยการทองเท่ียวชุมชน  สนามกีฬาตําบล  ฯลฯ 
 
 

 ยุทธศาสตรท่ี 2    การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันและลดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

• การอนุรักษ  ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือรองรับอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 

• การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี  2.1  การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
1.) การจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
2.) การสงเสริมการบริหารจัดการปาชุมชนอยางเปนระบบ 
3.) การจัดตั้งกลุม  องคกรท่ีเก่ียวกับการอนุรักษปาและทรัพยากรทางธรรมชาติ 

 

กลยุทธท่ี  2.2  การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันอุทกภัยและภัยแลง 
1.) การพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําทางธรรมชาติใหรองรับการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีได 
2.) การจัดทําพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยและรวมบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 

• การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 

• การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและ
สาธิต 



ห น า  | 74 
 

ตัวช้ีวัด 

• เกิดผลิตภัณฑชุมชนในระดับจังหวัด 

• แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาปรับปรุง 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมดานการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี  3.1  การสงเสริมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

1.) สนับสนุนกิจกรรมกลุมอาชีพเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
2.) พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตชุมชน 
3.) บริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน พรอมมีตลาดรองรับ 

กลยุทธท่ี  3.2  การสงเสริมการทองเท่ียว 
1.) พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 
2.) การพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวใหชัดเจนและมีความสะดวก เปนเอกลักษณ 
3.) พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือการสรางเครือขายดานการทองเท่ียว 
4.) จัดกิจกรรมท่ีรองรับหรือสอดคลองกับการสงเสริมการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี  3.3  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.) พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือรองรับการทําเกษตรในทุกฤดู 
2.) จัดสรางแหลงน้ําสํารองสําหรับการทําการเกษตร 

กลยุทธท่ี  3.4  การสงเสริมพลังงานทดแทน 
1.) สงเสริมกิจกรรมชุมชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
2.) สรางภาคีเครือขายดานการสงเสริมการทํากิจกรรมพลังงานทดแทน 

กลยุทธท่ี  3.5  การลงทุนและการพาณิชย 
1.) การสงเสริมกิจกรรมท่ีเปนการลงทุนเพ่ือการสรางรายไดใหองคกร 
2.) การใหการบริการสาธารณะท่ีกอเกิดกระบวนการสรางรายได 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4    การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 

• ประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ในมิติท้ัง 4 ดาน 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการใหบริการงานสาธารณสุข 

กลยุทธท่ี  4.1  การสังคมสงเคราะห 
1.) การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดีตามเกณฑ

มาตรฐานกําหนด 
2.) การชวยเหลือและการสังคมสงเคราะหอยางท่ัวถึง 
3.) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 
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กลยุทธท่ี  4.2  การกีฬานันทนาการ 
1.) สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน 
2.) สนับสนนุกิจกรรมเดก็ เยาวชน และประชาชนในการแขงขันกีฬาทุกประเภท 
3.) ขับเคลื่อนและสงเสริมการสรางสุขภาพของคนในชุมชนดวยกิจกรรมกีฬาและการ

ออกกําลังกาย 

กลยุทธท่ี  4.3  การสงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
1.) จัดระบบบริการสาธารณะตามอํานาจหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 
2.) การสรางชุมชนใหเปนสังคมและการมีสุขภาวะท่ีดี 

กลยุทธท่ี  4.4  การปองกันและระงับโรค 
1.) จัดระบบการควบคุมและปองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) จัดเตรียมความพรอมทุกดานในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี  4.5  การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
1.) บริหารจัดการขยะชุมชนอยางถูกสุขลักษณะ 
2.) สงเสริมกิจกรรมการจัดการขยะ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการสรางรายไดและการ

นํามาใชประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ 
3.) ปองกัน ควบคุม และเฝาระวังมลภาวะชุมชนอยางเขมงวด 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5    การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและ
ครอบคลุมทุกคน 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

• สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการจัดการศึกษาในทองถ่ิน 

• สถานศึกษาทองถ่ินไดมาตรฐาน 

• ชุมชนเกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 

• มีศูนยวัฒนธรรมระดับอําเภอ 

กลยุทธท่ี  5.1 การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.) สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูวัฒนธรรมทองถ่ินในชุมชน สถานศึกษา 
2.) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 
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กลยุทธท่ี  5.2   การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัดการศึกษา 
1.) จัดสรางโครงสรางพ้ืนท่ี และการสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2.) จัดตั้งศูนยเรียนรู เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 
3.) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาทุกระดับ 

กลยุทธท่ี  5.3   การสงเสริม สนับสนุน และเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
1.) สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมชุมชนเพ่ือการรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
2.) สงเสริมกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเปนประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6    การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ 

• สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการตนเองดวยกระบวนการ 
Community Base Research (CBR)  

• สวนราชการมีความเขมแข็ง มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

• รองละของประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน 

• ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมูบานเพ่ือการจัดการตนเอง 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอชุมชน 
 

กลยุทธท่ี  6.1  การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท การมีสวนรวมและการสรางพลเมืองดี 
1.) การสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชนอยางตอเนื่องและให เ กิด

ประสิทธิภาพ 
2.) การจัดทําแผนพัฒนาหนวยงานยึดหลักการมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3.) การสงเสริมกิจกรรมการสรางความรัก สามัคคี และกระบวนการสมานฉันทของคนใน

ชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.2  การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
1.) จัดตั้งศูนยขอมูลชุมชน  ขอมูลงานทะเบียนราษฎรอยางมีประสิทธิภาพ 
2.) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการขอมูลชุมชน 

กลยุทธท่ี  6.3  การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ  
1.) การจัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  สื่อเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการใหบริการประชาชนในทุก

ดาน และเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ 
2.) การจัดสรางโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับรองรับภารกิจท่ีไดรับถายโอนและใหบริการ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

กลยุทธท่ี  6.4  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
1.) สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในหนวยงานเพ่ือ

การใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 นโยบายของนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ 

1.) นโยบายดานการพัฒนาองคกร 
1.1)  พัฒนาองคกรเทศบาลตําบลใหเปนองคกรธรรมาภิบาล ท่ีมีหลักการบริหารจัดการ 

และเปน หนวยบริการสังคมท่ีดี  มีมาตรฐาน สนับสนุนการศึกษา  เพ่ิมพูนความรู  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน และพนักงานขาราชการ  ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของ
เทศบาลตําบลแมเมาะ พรอมท้ังสรางเสริมกระบวนการพัฒนาระบบบริการสาธารณะท่ีดีมีมาตรฐาน 
เพ่ือรองรับการบริการแตละดาน ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน ปรับปรุงการใหบริการ
ประชาชน เนื ่องจากเทศบาลตําบลแมเมาะเปนองคกร ที ่ให บร ิการประชาชน ชวยเหลือ
ประชาชนแทบทุกดาน เพ่ือสรางความเชื่อถือ ความศรัทธา ความรวมมือตอเทศบาล ภายใตแนวคิด
เทศบาลตําบลแมเมาะเปนของประชาชนและทําเพ่ือประชาชน พัฒนาบุคลากรในองคกรใหเปนผูให
การบริการประชาชนอยางมืออาชีพ มีน้ําใจ มีคุณธรรม  จริยธรรม มีการพัฒนาความรูความสามารถ
อยางตอเนื่อง ภายใตแนวคิด  “ประชาชนคือคนสําคัญ” การใหบริการตองรวดเร็ว ถูกใจและถูกตอง 

1.2)   สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมืองภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยโดยพัฒนากลไกการทํางานในระบอบสภาทองถ่ินสมาชิกสภาทองถ่ินควบคูไปกับการ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 

1.3)   การบริหารงบประมาณในองคกร จะบริหารงบประมาณของประชาชนใหเกิดประโยชน
ตอประชาชนมากท่ีสุด  และงบประมาณท่ีนํามาบริหาร  ประชาชนสามารถตรวจสอบได มีการบริหาร
งบประมาณแบบโปรงใส 

 
2.) นโยบายดานการพัฒนาสังคม 

2.1)  ดําเนินรอยตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “รูรักสามัคคี” 
ปจจุบันจะเห็นไดวาประชาชนแตกความสามัคคี แบงกันเปนกลุมเปนพรรค เพ่ือใหประชาชนเกิดความ
รัก ความสามัคคี เอ้ือเฟอซ่ึงกันและกัน  ตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ มี
สวนรวมในการจัดเวทีประชาคม รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมกัน 

2.2)  สงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมทางการบริหารและการเมือง ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  โดยพัฒนากลไกการทํางานในระบอบสภาทองถ่ิน
สมาชิกสภาทองถ่ิน ควบคูไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาชนสังคม 

2.3)  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาของทองถ่ิน 
2.4)  สงเสริม  สนับสนุนและใหความรูดานคุณธรรม  จริยธรรม เปนการพัฒนาจิตใจของ

ประชาชน เพ่ือลดการกระทําความรุนแรงตอเด็ก  สตรีและครอบครัว 
2.5)  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานทักษะและจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค  รวมท้ังการ

จัดสวัสดิการท่ีจําเปนพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาเด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

2.6) สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีการออกกําลังกายและเลนกีฬา เพ่ือเปน
การสรางเสริมสุขภาพของประชาชน 

2.7) สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
2.8) ควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอและโรคไมติดตอ  และการดูแล

สุขภาพอนามัยของประชาชน  โดยผานกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเทศบาล 
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2.9) พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน  เชน  ตลาดสด  รานคารานอาหาร  
เพ่ือใหเขาสูมาตรฐาน 

2.10) สนับสนุนการแขงขันกีฬา  การเลนกีฬาของกลุม ๆ  เพ่ือเปนการสรางความสามัคคีใน
หมูคณะ 

2.11) ปรับปรุงสนามกีฬาหมูบานทุกหมูบาน 
 

3) นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
3.1)  กอสรางอาคารหองสมุดประชาชนหรือจัดหาสื่อตางๆ เพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะไวคนควาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
3.2)  กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล และโรงเรียน 

ระดับประถม   เพ่ือใหเด็กในเขตเทศบาล  มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนและลดคาใชจายของผูปกครอง 
3.3) สงเสริม  สนบัสนุนและใหความรูโครงการอบรมตาง ๆ  ท่ีชุมชนมีความตองการ   เชน  

อบรมใหความรูดานดนตรีไทย  กลองปูจา  กลองยาว  เปนตน 
3.4) สงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีโรงเรียนแตละโรงเรียนในเขตเทศบาลจัดข้ึน 
3.5) จัดซ้ือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ สื่อการเรียนการสอนท่ีจําเปนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ

โรงเรียน 
3.6)  อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาท่ีจําเปนและอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
3.7)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวัฒนธรรม  ประเพณีตาง ๆ  ท่ีชุมชนจัดข้ึนหรือ

เทศบาลเปนผูดําเนินการจัดข้ึน 
3.8) สงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแตละภาค 
3.9) พัฒนาศูนยวัฒนธรรมอําเภอแมเมาะโดยการกอสรางอาคาร  รั้วและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน 
3.10) พัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของ

คนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิตเริ่มตั้งแตวัยเด็ก ใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง รักการอาน  มีทักษะชีวิต  
พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะการประกอบอาชีพใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของการ
ทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ  สราง  และพัฒนากําลังคนท่ีเปนเลิศโดยเฉพาะในการ
สรางสรรค นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3.11) สงเสริมการฝกอบรมในแขนงวิชาตาง ๆ เชน ศูนยการอบรมคอมพิวเตอร การพัฒนา
บุคลากร  การพัฒนาทักษะในสาขาอาชีพ ฯลฯ  

3.12) สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาภูมิปญญาของทองถ่ินและองคความรูสมัยใหม 
 
4) นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.1) พัฒนาผิวถนน โดยการกอสรางถนนภายในหมูบานแตละหมูบานหรือปรับปรุงผิวถนน ท่ี
เกิดการชํารุดแตละหมูบาน  สรางสะพานขามลําหวยตามหมูบานตาง ๆ  หรือวางทอระบายน้ํา 

4.2) พัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมูบานแตละหมูบานโดยการกอสรางระบบประปา
เพ่ิมเติม ปรับปรุงระบบประปาเดิมท่ีมีอยูใหมีคุณภาพดีข้ึน หรือขยายเขตประปาใหประชาชนไดใชน้ํา
อยางท่ัวถึง 

4.3) พัฒนาไหลถนนภายในหมูบาน  เชนขยายถนน  ทําเสาหลักก้ัน  ปรับปรุงไหลถนน
สําหรับ ประชาชนใชเดิน  ทําความสะอาดไหลถนน  ตัดหญาไหลถนน 
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4.4) พัฒนาผิวถนนโดยการตีเสนจราจรและอ่ืน ๆ 
4.5) กอสรางรางระบายน้ําหรือวางทอเพ่ือเปนการแกไขปญหาน้ําทวมบานของประชาชน 
4.6) ขยายเขตไฟฟา  และไฟสาธารณะตามหมูบานตาง ๆ 
4.7) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
4.8) กอสรางอาคารเอนกประสงคหรืออาคารอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใชในกิจการของเทศบาลหรือ

ของหมูบาน 
4.9) กอสรางสนามกีฬากลางหรือปรับปรุงสนามกีฬาเดิมท่ีมีอยูตามหมูบานตาง ๆ  เพ่ือใชเปน

สถานท่ีออกกําลังกาย 
4.10) การพัฒนาการบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานอ่ืนๆ เพ่ือเปนการดําเนินการใหบริการ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

5) นโยบายการพัฒนาดานแหลงทองเท่ียว 
5.1) สงเสริม  สนับสนุนการทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะและนอกเขตเทศบาลตําบล

แมเมาะ 
5.2) ปรับปรุง  พัฒนาภูมิทัศนยานชุมชน สระน้ํา สวนราชการและแหลงทองเท่ียวในเขต

เทศบาลตําบลแมเมาะ 
5.3) จัดกิจกรรมตาง ๆ  ของการทองเท่ียวเพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวของ

เทศบาล 
5.4) การพัฒนาดานอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนของประชาชนในหมูบานใหเปนหมูบานนาอยูและ

เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูมาเยือน 
 

6)  นโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุข  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1) จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริม  การสรางจิตสํานึกสาธารณะทางดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน  แกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
6.2) พัฒนากระบวนการขององคกรชุมชน  ประชาชน  เยาวชน  เพ่ือสรางเครือขายการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยชุมชนเพ่ือชุมชนและการดําเนินงานตาง ๆ ท่ี
มุงไปสูการลดสภาวะโลกรอน   เชน   โครงการขยะรีไซเคิล    โครงการธนาคารขยะ  เปนตน 

6.3) สงเสริมสนับสนุนจัดบริหารจัดการ  การใชพลังงานในครัวเรือนและในชุมชน  เพ่ือให
เกิดการใชพลังงานทางเลือก 

6.4)  จัดหาอุปกรณทางการแพทยและอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนใหกับกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือ
ใหบริการประชาชนในหมูบาน 

6.5)  ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
6.6)  สงเสริม  สนับสนุนและการจัดกิจกรรมรณรงคการรักษาความสะอาดในครัวเรือนตาม

ถนนและท่ีสาธารณะ 
6.7)  ปรับปรุง  ฟนฟู  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
6.8)  จัดตั้งศูนยตรวจสุขภาพเบื้องตนเพ่ือบริการประชาชนในเขตเทศบาล 
6.9)  ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน 
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7) นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
7.1)  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาสเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกลุมคนดังกลาว 
7.2)  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
7.3)  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากิจการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพรอม

จัดหาอุปกรณท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ยานพาหนะท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และปรับปรุงซอมแซมอุปกรณท่ีใชปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ 

7.4)  สรางเครือขายดานบริการประชาชน  การชวยเหลือประชาชนกรณีมีเหตุฉุกเฉินใหมี
ทีมกูภัย  ตํารวจชุมชน  ชุดรักษาความสงบเรียบรอยในหมูบานพรอมใหการชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว 

 
8) นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

8.1)  สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกกลุมในชุมชน  ใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑและเปนท่ี
ยอมรับของผูบริโภค 

8.2)  จัดหาหรือกอสรางอาคารเพ่ือใชเปนสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑของกลุมอาชีพในชุมชน 
8.3)  อบรมใหความรูกลุมอาชีพท่ีมีความตองการพัฒนาอาชีพของตนเอง เพ่ือสรางรายได

ใหกับครอบครัว 
8.4)  สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในหมูบาน ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8.5)  อุดหนุน สนับสนุนงบประมาณใหกับกลุมอาชีพเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
8.6)  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชน ซ้ือสินคาและบริโภคสินคาท่ีผลิตข้ึนในทองถ่ิน 
8.7)  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีการออมเงินหรือจัดตั้งกองทุนตาง ๆ เพ่ือเปน

ทุนในการ ดําเนินกิจการตาง ๆ ในชุมชนของกลุมตอไป 
8.8)  จัดหาพันธุพืช เมล็ดพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีตองการของตลาดใหกับ

กลุมเกษตรกรในเขตเทศบาลตําบลแมเมาะ 
8.9)  จัดหาแหลงน้ําใหกับกลุมเกษตรกร เกษตรกรท่ัวไป เชน การขุดสระ การทําฝาย    

การเจาะบอบาดาล เปนตน 
 

9)  นโยบายดานการพัฒนาดานอ่ืน 
การพัฒนาดานอ่ืนใหอยูในอํานาจหนาท่ีของเทศบาล และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให

เปนหนาท่ีของเทศบาล หรือนโยบายของรัฐบาล 
ท้ังนี้การจะนํานโยบายไปปฏิบัติ    เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบลแมเมาะ ใหประสบผลสําเร็จไดนั้นตองอยูในอํานาจหนาท่ีท่ีกฎหมายกําหนด โดยตองมาจากการ
ทําประชาคมหมูบาน ความตองการของประชาชน  แผนพัฒนาเทศบาลและยุทธศาสตรของจังหวัด
และในการปฏิบัติงาน ตองขอสนับสนุนความรวมมือในทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตั้งแตระดับภายในไดแก 
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ขาราชการ พนักงาน และการสนับสนุนจากภายนอก ไดแก องคกร ภาคี 
เครือขาย สวนราชการตางๆท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชนท่ัวไป ชุมชน และพ่ีนองประชาชน ขาพเจาพรอมท่ี
จะทํางาน พรอมท่ีจะเสียสละเวลาเพ่ือตําบลแมเมาะของพวกเราทุกคน 
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ทต.แมเมาะ 

ตําบลแมเมาะมทีรัพยากร
และส่ิงแวดลอมที่ด ี

ตําบลแมเมาะเปนองคกร
แหงการเรียนรู 
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สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ยดึมั่นหลกัธรรมาภบิาล 

ย.โครงสร้างพืน้ฐาน ย.อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ ย.สงัคม ย.ด้านเศรษฐกิจ ย.ด้านบริหารและ

พฒันาองค์กร 

ปชช.มีระบบโครงสร้าง

พืน้ฐานที่เป็นมาตรฐาน 

ตําบลแมเ่มาะมี

ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ปชช.มีคณุภาพ

ชีวิตที่ด ี

ปชช.มีอาชีพ มีรายได้ที่

เพียงพอต่อการดํารงชีพ 
ทต.แมเ่มาะเป็น

องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ร้อยละระบบ

โครงสร้างพืน้ฐาน

ท่ีเป็นมาตรฐาน

เพิ่มขึน้ 
 

ร้อยละของ

ทรัพยากรและ

สิง่แวดล้อมท่ีดี 
 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมี

คณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

ร้อยละของ

ประชาชนท่ีมีอาชีพ

และรายได้ท่ี

เพียงพอตอ่การ

ดํารงชีพ 
 

-ร้อยละของ

บคุลากรท่ีได้รับ

การพฒันา  
 

ร้อยละเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช้และ

สถานท่ี

ปฏิบตังิานท่ีเอือ้

ตอ่องค์กรแหง่

การเรียนรู้                                 
 

ค่าเป้าหมาย 

การก่อสร้าง ปรับปรุง 

บํารุง รักษา ถนน  ราง

ระบายนํา้               

ท่อ  และสะพาน  

การไฟฟา้สาธารณะ 

การสาธารณปูโภค

สาธารณปูการและ

แหลง่นํา้การเกษตร 

การสร้างจิตสํานึกและสร้าง

ความตระหนกัในการจดัการ

ทรัพยากร ธรรมชาติและ   

สิ่งแวดล้อม 

การอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูเฝา้ระวงั

และการปอ้งกนัรักษา

ทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

พฒันาคณุภาพชีวิตเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สงูอาย ุผู้

พิการ ผู้ ป่วยเอดส์ และ

ผู้ ด้อยโอกาส 

การศึกษา 

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

การปอ้งกนัรักษาและสง่เสริมสขุภาพอนามยัประชาชน 

การสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน 

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

การสง่เสริมอาชีพและเพิ่ม

รายได้แก่ประชาชน 

การสง่เสริมการ ตลาดและ

การใช้สนิค้าท้องถ่ิน 

การสง่เสริมการทอ่งเท่ียว 

การพฒันาบคุลากร 

การปรับปรุง การพฒันา 

เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และ

สถานท่ีปฏิบตังิาน 

เคหะและชุมชน ศึกษา 

เกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง 

สังคมสงเคราะห์ 

สาธารณสุข บริหารทั่วไป 

รักษาความสงบฯ งบกลาง ศาสนาวัฒนธรรมฯ 

วิสัยทัศน์ 

กลยุทธ 

แผนงาน 

บริการสาธารณะทั่วถึง 
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สวนที ่5 
****************************************************************************** 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
5.1 ขอบเขตรับผิดชอบตามยุทธศาสตร 
5.2 เปาหมายการพัฒนา (Goal) 
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บทที ่5 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 
 

5.1 ขอบเขตความรับผิดชอบตามยุทธศาสตร 

ศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ 

1. การคมนาคมและการจัดการ
จราจร 

2. การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและ
ระบบประปา 

3. การจัดการผังเมืองชุมชน 
4. พัฒนาบริการพ้ืนฐานดานอ่ืน ๆ 
 

 กองชาง 

ยุทธศาสตรดานการอนุรักษและ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

1. การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

2. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการ
ปองกันอุทกภัยและภัยแลง 

 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว 

1. การสงเสริมอาชีพและการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน 

2. การสงเสริมการทองเท่ียว 
3. การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
4. การสงเสริมพลังงานทดแทน 
5. การลงทุนและการพาณิชย 

 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 

 

ยุทธศาสตรดานสังคมและสุข
ภาวะอนามัย 

1. การสังคมสงเคราะห 
2. การกีฬานันทนาการ 
3. การสงเสริมสุขภาพอนามัย

ประชาชน 
4. การปองกันและระงับโรค 
5 การจัดการขยะและมลภาวะชุมชน 
 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 
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ศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตรดานการศึกษาและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

1. การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. การพัฒนาแหลงเรียนรูและการจัด
การศึกษา 

3. การสงเสริม สนับสนุน และเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 

 กองการศึกษาฯ 
 

ยุทธศาสตรดานการเมืองและ
การพัฒนาองคกร 

1. การสงเสริมกระบวนการสมานฉันท 
การมีสวนรวมและการสราง
พลเมืองดี 

2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลชุมชน 
3. การปรับปรุง  การพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติการ 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

 สํานักปลัดฯ 
 กองสวัสดิการสังคมฯ 
 กองสาธารณสุขฯ 
 กองการศึกษาฯ 
 กองคลัง 
 กองชาง 
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5.2 เปาหมายการพัฒนา (Goal) 

 
เปาหมายเพ่ือการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลแมเมาะ 

 
วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 1   : ยุทธศาสตรดานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนไดรับการจัดบริการ
สาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุม
ตามกฎหมายกําหนด 
 
 

รอยละความพึงพอใจใน
การจัดบริการสาธารณะ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จํานวนประชาชน 15,916
คน 

80% 60% 10% 10%   

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการจัดบริการสาธารณะอยางท่ัวถึงและครอบคลุมตามกฎหมายกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด 

• รอยละความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 2   : การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกัน
และลดอุภัยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมี
ระบบ และเกิดประโยชนสงูสุด 

จํานวนแหลงน้ําในเขต
พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา
ปรับปรุงและแกไขปญหา
เพ่ือรองรับภัยทาง
ธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 
 

แหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนา
แลว  -  สาย 

5 1 1 1 1 1 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการปองกันและลดภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ และเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• จํานวนแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงและแกไขปญหาเพ่ือรองรับภัยทางธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 2   : การพัฒนาดานการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การอนุรักษ  ฟนฟู และการใช
ประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 

การจัดกิจกรรมท่ี
ตอบสนองตอการฟนฟู
ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 
จํานวน 3 กิจกรรม 

10 2 2 1 1 1 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การอนุรักษ  ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรทางธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ตัวช้ีวัด 

• การจัดกิจกรรมท่ีตอบสนองตอการฟนฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการ
ผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 
 
 
 

เกิดผลิตภัณฑชุมชนใน
ระดับจังหวัด 

2 ผลิตภัณฑ 8 1 1 1 1 2 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิตและการสงเสริมตลาดสินคา 
 

ตัวช้ีวัด 

• เกิดผลิตภัณฑชุมชนในระดับจังหวัด 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร 
และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 
 
 
 

ทุกหมูบานสรางกลุม
เครือขายภาคเกษตรกรรม
และกลุมอาชีพ 

8 กลุม 12 2 2 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตร และสงเสริมอาชีพท่ีหลากหลาย 
 

ตัวช้ีวัด 

• ทุกหมูบานสรางกลุมเครือขายภาคเกษตรกรรมและกลุมอาชีพ 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวใน
ชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 
 
 
 

แหลงทองเท่ียวไดรับการ
พัฒนาปรับปรุง 

แหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการ
พัฒนา - แหง 

3 1 1 1   

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวในชุมชนใหเกิดเปนรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัด 

• แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 3   : การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ี
ตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน 
กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและ
สาธิต 
 

มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการ
สงเสริมดานการทองเท่ียว 

2 แหง 4 - 1 1 - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• การสนับสนุนกลุมกิจกรรมท่ีตอบสนองดานการทองเท่ียว  เชน กลุมโฮมสเตย  กลุมศูนยเรียนรูและสาธิต 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการสงเสริมดานการทองเท่ียว 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 4   : การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมี
คุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี   
ในมิติท้ัง 4 ดาน 
 
 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

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

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแมเมาะมีคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดี 
 

 
ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี ในมิติท้ัง 4 ดาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 4   : การพัฒนาดานสังคมและสุขภาวะอนามัย  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 
เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 
ประชาชนไดรับการบริการดาน       
สุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการดานการ
ใหบริการงานสาธารณสุข 
 
 
 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 60% 5% 5% 10% - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนไดรับการบริการดานสุขภาวะอนามัยอยางท่ัวถึง 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการดานการใหบริการงานสาธารณสุข 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการ
และโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรู
ไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกคน 
 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการจัดการศึกษาใน
ทองถ่ินรอยละ 80 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

80% 50% 20% 10% - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนสามารถเขาถึงการรับบริการและโอกาสทางการศึกษา แหลงเรียนรูไดอยางท่ัวถึงและครอบคลุมทุกคน 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดการศึกษาในทองถ่ินรอยละ 80 
 

 

 



ห น า  | 98 
 
 

วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : ยุการพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 
เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 
 

จัดใหมีสถานศึกษาทองถ่ิน
ใหชัดเจนและไดมาตรฐาน 

สถานศึกษาเทศบาล ท่ีได
มาตรฐาน จํานวน 1 แหง 

2 1 1 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ตัวช้ีวัด 

• จัดใหมีสถานศึกษาทองถ่ินใหชัดเจนและไดมาตรฐาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 

ชุมชนเกิดแหลงเรียนรู  
ทางวัฒนธรรมอยางเปน
รูปธรรม 
 
 
 

กิจกรรมท่ีสงเสริมดาน
วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปน
อัตตลักษณ 3 กิจกรรม 

10 1 1 2 3 3 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สงเสริมและรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินอยางท่ัวถึง 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ชุมชนเกิดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 



ห น า  | 100 
 
 

วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 5   : การพัฒนาดานการศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 
 
 
 

มีศูนยวัฒนธรรมระดับ
อําเภอ 

ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ      
มีจํานวน  – แหง 

1 - 1 - - - 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• จัดตั้งศูนยการเรียนรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน 
 
 

ตัวช้ีวัด 

• มีศูนยวัฒนธรรมระดับอําเภอ 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

ระชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม 
(Participation) ในกิจกรรมทาง
การเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 
 

รองละของประชาชนเขา
มามีสวนรวมใน
กระบวนการตางๆ ของ
หนวยงาน 

ประชาชนมีสวนรวม    
รอยละ 40 

70 10 10 20 30 - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• ประชาชนมีกระบวนการการมีสวนรวม (Participation) ในกิจกรรมทางการเมือง – การบริหารทุกระดับ 
 

 
ตัวช้ีวัด 

• รองละของประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตางๆ ของหนวยงาน 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

2562 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชน
โดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการ
ตนเองดวยกระบวนการ Community 
Base Research (CBR) 
 
 

ทุกชุมชนมีแผนพัฒนา
หมูบานเพ่ือการจัดการ
ตนเอง 

แผนชุมชนท่ีดี มี 2 แหง 10 3 2 5 - - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สรางกระบวนการบริหารจัดการชุมชนโดยประชาชนในชุมชนเปนผูจัดการตนเองดวยกระบวนการ Community Base Research (CBR)  
 
 

ตัวช้ีวัด 

• ทุกชุมชนมีแผนพัฒนาหมูบานเพ่ือการจัดการตนเอง 
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วิสัยทัศน  :  สังคมแหงการเรียนรู  มุงสูเศรษฐกิจสรางสรรค  ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการสาธารณะท่ัวถึง 
ยุทธศาสตรท่ี 6   : การพัฒนาดานการเมืองและการพัฒนาองคกร  

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ขอมูลปจจุบัน 

(Baseline Data) 

เปาหมาย (Goal) 

256 - 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

สวนราชการมีความเขมแข็ง  มีการ
บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance) 
 
 

ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารจัดการดาน
การสรางกระบวนการมี
สวนรวมตอชุมชน 

จํานวนประชาชน 15,916 
คน 

60% 10% 10% 20% 20% - 

 
 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

• สวนราชการมีความเขมแข็ง  มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

ตัวช้ีวัด 

• ประชาชนมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการดานการสรางกระบวนการมีสวนรวมตอชุมชน 
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สวนที ่6 
****************************************************************************** 

การนําแผนยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล 
6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
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บทที ่6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลไปสูการปฏิบัติและการติดตาม

ประเมินผล 
 
 

6.1 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงเทศบาลตําบลแมเมาะ มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลแมเมาะ  ท่ี 914/2559 ลงวันท่ี      1 มิถุนายน 
2559 

 
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 5 ครั้ง คือ แผนพัฒนา
ทองถ่ินของเทศบาลตําบลแมเมาะ โดยมีการกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินวาดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอนมากนอยเพียงใด และเปนการประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลวามี
การดําเนินการเปนไปตามข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรท่ีถูกตองหรือไม ซ่ึงเปนการประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรในแตละครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยมีรูปแบบ ประเด็นการประเมินดังนี้ 
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แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นโดยตนเอง 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เทศบาลตําบลแมเมาะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมีการ

ดําเนนิงาน 
สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 
  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทํา

ฐานขอมูล 
  

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมิน

สถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเป าหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลแมเมาะ ตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 2 สวน คือ 

(2.1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
(2.2) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของในแตละยุทธศาสตร 

 
โดยประเมินผลตามแบบการประเมินดังนี้ 
 
 

แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน........................................................... 
2. วัน/เดือน/ป ท่ีรายงาน.......................................................................... 

 
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป................................................................ 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนเปาหมาย 

ดําเนินการตาม
เปาหมาย 

ไมสามารถดําเนินการ
ตามเปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   

ยุทธศาสตรท่ี..............................................   
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6.3 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

1.) การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร เปนการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละ
ครั้งท่ีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

2.) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาลในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม-เดือนกันยายน) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

2.1) เก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีไดมีการระบุไวในแผนพัฒนาและจัดทําเปนรายงานเพ่ือใหทราบถึงระดับ
ความสําเร็จของแผนงานเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในอนาคต โดยจัดทําในรายไตร
มาส 

2.2) วิเคราะหขอมูลแผนพัฒนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการและการดําเนินงานตาม
แผนงาน ทิศทางของโครงการวาไดดําเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวาได
ดําเนินการไปตามเปาหมายหรือแผนงานท่ีไดระบุไวหรือไมแลวจัดทําเปนรายงานใน
รายไตรมาส เพ่ือการรับรูเปนการภายใน 

2.3) ประสานงานและจัดประชุมผูมีสวนเก่ียวของในการทํางานเพ่ือใหรับรูถึงสถานการณ
และความเปนไปของโครงการและการดําเนินงานตามแผนวา ควรจะมีการแกไขและ
ควรดําเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องใดและทบทวนงานท่ีไดทํามาแลวโดยจัดทําในรูปแบบ
รายงานประจําปและรายงานตอนายกเทศมนตรีและสภาเทศบาล 
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