แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

งานนโยบายและแผน
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน
อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 0-5302-7777-9 ต่อ 15
โทรสาร 0-5302-7777-9 ต่อ 26

คํานํา
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติกํ า หนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ องค์ ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกํากับตรวจสอบ ดูแล ของ
หน่ ว ยงานรั ฐ และผ่ า นกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจัด ทํ า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กําหนดว่า
"แผนพั ฒนา" หมายความว่ า แผนพัฒ นาท้ อ งถิ่นสี่ปี ขององค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น โดยให้ ค วามหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไว้ดังนี้
"แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี" หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํ า เภอ แผนพั ฒ นาตํ า บล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์ การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้เล็งเห็ นความจํ าเป็ นและความสํ าคั ญ เกี่ยวกับการจั ดทํ า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขึ้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทําประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณประจําปี
และสามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ วิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลแม่วิน
คณะกรรมการพัฒนาตําบลแม่วิน
ตุลาคม 2559

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. ระบบเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ํา)
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
10. อื่นๆ
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
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8
9
10
12
13
14
15
27
28

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
31 - 42
- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2557-2560)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564)
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ศ.2560 - 2564)
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
42 - 46
- วิสัยทัศน์ (Vision)
- ยุทธศาสตร์
- เป้าประสงค์
- ตัวชี้วัด
- ค่าเป้าหมาย
- กลยุทธ์
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์
- ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยอีค่าง
หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งหลวง (จํานวน 2 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย (จํานวน 2 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า (จํานวน 2 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก (จํานวน 5 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ (จํานวน 2 หย่อม)
หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง
หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง (จํานวน 2 หย่อม)
หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ (จํานวน 7 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว (จํานวน 3 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน
หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา (จํานวน 4 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 17 บ้านป่ากล้วย (จํานวน 2 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 18 บ้านแม่เตียน (จํานวน 3 หย่อมบ้าน)
หมู่ที่ 19 บ้านห้วยหอย (จํานวน 2 หย่อมบ้าน)
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เดิมเป็นสภาตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
(ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง)
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15 ตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
- โทรศัพท์ ๐-5302 – 7777-9 ต่อ 15
- โทรสาร ๐-5302 – 7777-9 ต่อ 23
๑.๒ ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีสภาพเป็นป่าดิบเขา และที่ราบ
ลุ่มเป็นบางส่วน เป็นพื้นที่สําหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 20% เป็นพื้นที่สําหรับการเกษตรจํานวน ๓0 % เป็นพื้นที่ป่าเขา
จํานวน 40% และมีพื้นที่ส่วนอื่นอีกจํานวน 10%
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางเดือนปลายเดือนมิถุนายน อากาศร้อนและแห้งแล้ง
ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก รวมถึงการเกิดเหตุไฟป่าและหมอกควันเป็นบริเวณ
กว้าง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี โดยอากาศร้อนจะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓8 – 40 องศาเซลเซียส ร้อนจัด
จะมีอุณหภูมิประมาณ ๔2 องศาเซลเซียสขึ้นไป
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-๒ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม ในช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีฝนตก
หนักเป็นพิเศษ ก่อให้เกิดเหตุปัญหาน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตร สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนเป็นจํานวนมาก มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ 9๐๐ มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึงในช่วงกลางเดือนตุลาคม
เป็นช่วงที่มีทั้งฤดูฝนและฤดูหนาวในคราวเดียวกัน ส่งผลให้เริ่มมีอากาศเย็น และมีหมอกหนาในตอนเช้ามืด อุณหภูมิ
ต่ําสุด ประมาณ 5 - 8 องศาเซลเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง ประมาณ ๗๕% ดินเหนียวประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นที่
เป็นดินร่วนปนทรายประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา
มีแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่รองรับและกักเก็บน้ําเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
ลําห้วย
แห่ง สระน้ํา
แห่ง
หนองน้ํา
แห่ง บ่อน้ําตื้น
แห่ง
ลําคลอง
แห่ง บ่อบาดาล
แห่ง
บึง
แห่ง อ่างเก็บน้ํา
2
แห่ง
แม่น้ํา
4
แห่ง ฝาย
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้
มีลักษณะเป็นต้นไม้ใหญ่สูงหลากหลายชนิดนานาพันธุ์สลับกับป่าสน มีทงั้ ผลัดใบและไม่ผลัดใบ
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีหมู่บ้านทั้งหมดจํานวน 19 หมู่บ้าน โดยมีกํานันตําบลแม่วิน และผู้ใหญ่บ้าน
อีก 18 หมู่บ้านเป็นผู้นําหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านทําหน้าที่บริหารจัดการภายในหมู่บ้านให้เกิด
เอกภาพและมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบแบ่งได้
2 ส่วน คือ
1) สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าที่นิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จํานวน 38 คน (หมู่บ้านละ 2 คน) อยู่ใน
ตําแหน่งคราวละ 4 ปี สภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอําเภอ
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตามมติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
2) คณะผู้บริหารทําหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตํ า บล จํ า นวน 1 คน ซึ่ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง โดยมี ป ลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเป็ น
ผู้บังคับบัญชาของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจําทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยแบ่งส่วนการ
บริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมี
หัวหน้าส่วนราชการ เรียกว่า ผู้อํานวยการกอง เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
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-3๒.๑ เขตการปกครอง
เดิมเป็นเขตการปกครองของอําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นเขตการปกครองของอําเภอ
แม่ ว าง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแม่ วิ น เดิ ม เป็ น สภาตํ า บลแม่ วิ น อํ า เภอแม่ ว าง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2538 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีพื้นที่จํานวน
418.27 ตารางกิโลเมตร หรือ 261,419 ไร่ ระยะห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 60 กิโลเมตร ระยะห่างจาก
ตัวอําเภอแม่วางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดกับ ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับ ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับ ตําบลทุ่งปี้ อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับ ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ติดกับ ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงหมู่บ้านและเนื้อที่ในการรับผิดชอบ
หมู่ที่

บ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

บ้านห้วยอีค่าง
บ้านทุ่งหลวง (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านขุนป๋วย (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านหนองเต่า (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านแม่สะป๊อก (จํานวน 5 หย่อม)
บ้านแม่มูต
บ้านห้วยหยวก
บ้านห้วยข้าวลีบ (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านสบวิน
บ้านห้วยตอง
บ้านห้วยโป่ง
บ้านขุนวาง (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านม่อนยะ (จํานวน 7 หย่อม)
บ้านห้วยยาว (จํานวน 3 หย่อม)
บ้านใหม่วังผาปูน
บ้านหนองมณฑา (จํานวน 4 หย่อม)
บ้านป่ากล้วย (จํานวน 2 หย่อม)
บ้านแม่เตียน (จํานวน 3 หย่อม)
บ้านห้วยหอย (จํานวน 2 หย่อม)
รวม

เนื้อที่
ตร.กม.
15.07
26.09
24.88
22.86
28.06
17.73
26.31
25.01
27.88
7.18
10.01
19.96
10.26
37.38
19.89
30.79
23.9
17.62
27.09
418.27

ไร่
9,418.75
16,306.25
15,550
14,287.50
17,537.50
11,081.25
16,443.75
15,631.25
17,425
4,487.50
6,256.25
12,475
6,412.50
23,550
12,431.25
19,243.75
14,937.50
11,012.50
16,931.25
261,418.75

สัดส่วน
ร้อยละ
3.6
6.24
5.95
5.47
6.71
4.24
6.29
5.98
6.67
1.72
2.39
4.77
2.45
9.01
4.76
7.36
5.71
4.21
6.48
100
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-4๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทําหน้าสําคัญแทนประชาชน
ในหมู่บ้าน เช่น ปกป้องผลประโยชน์ และดูทุกข์สุขของประชาชนในท้องถิ่น ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี เรียกร้องให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นําเสนอปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไข
การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน
ก่อนการเลือกตั้งและระหว่างการเลือกตั้ง
1. ติดตามการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งว่ากระทําความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่
2. สังเกตการณ์ทําหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง เช่น เปิดหีบบัตรตรงเวลาหรือมีบัตรอยู่ในหีบก่อนเปิดหีบ
หรือไม่
3. เฝ้าติดตามการนับคะแนนว่ากรรมการมีการอ่านคะแนนถูกต้องหรือไม่ ฯลฯ
หลังการเลือกตั้ง
1. มีส่วนร่วมในการบริหาร เช่น การเข้ารับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือติดตามประกาศต่างๆของท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้ความคิดเห็นในการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของท้องถิ่น
2. มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เช่น ติดตามและตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
3. การมีส่วนร่วมทางด้านกฎหมาย เช่น การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ หรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อสภาท้องถิ่น
การนับคะแนนการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่นนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งของตําบลแม่วิน จํานวน 19 หน่วยเลือกตั้ง และ
ผู้บริหารท้องถิ่นนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน โดยจะมีการสรุปตาราง
คะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกีย่ วกับจํานวนประชากร
จํานวนครัวเรือน
หมูบ่ า้ น
ชื่อหมูบ่ า้ น
หญิง (คน)
ชาย (คน)
รวม (คน)
(หลังคาเรือน)
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยอีค่าง
111
276
259
535
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งหลวง
128
292
338
630
หมู่ที่ 3 บ้านขุนป๋วย
142
259
245
504
หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า
207
416
439
855
หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก
239
348
372
720
หมู่ที่ 6 บ้านแม่มูต
212
296
259
555
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหยวก
82
154
154
308
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ
213
438
456
894
หมู่ที่ 9 บ้านสบวิน
244
297
288
585
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตอง
138
263
295
558
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโป่ง
136
216
177
393
หมู่ที่ 12 บ้านขุนวาง
150
456
469
925
หมู่ที่ 13 บ้านม่อนยะ
226
740
796
1,536
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยยาว
138
234
262
496
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน
126
178
180
358
หมู่ที่ 16 บ้านหนองมณฑา
147
275
293
568
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-5๓.๑ ข้อมูลเกีย่ วกับจํานวนประชากร (ต่อ)
หมูบ่ า้ น

ชื่อหมูบ่ า้ น

หมูท่ ี่ 17
หมูท่ ี่ 18
หมูท่ ี่ 19

บ้านป่ากล้วย
บ้านแม่เตียน
บ้านห้วยหอย
รวม

จํานวนครัวเรือน
(หลังคาเรือน)
107
139
166
3,051

หญิง (คน)

ชาย (คน)

รวม (คน)

256
319
315
6,028

245
350
318
6,195

501
669
633
12,223

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ 8๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทํา ร้อยละ 80 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือยังมีบุคคลของ
ช่วงอายุเกินกว่า 60 ปี จะไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เท่าที่ควร เนื่องจากแต่ละพื้นที่ห่างไกลความเจริญและห่างไกลจาก
สถานที่การเรียนการสอน แต่ในปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ไว้
หลายแนวทาง เช่น การสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเงิน การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียนในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีโรงเรียนที่
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 4 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในพื้นที่ ดังนี้
4.1.1. โรงเรียนในระดับประถมศึกษา จํานวน 9 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนแม่วินสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านห้วยโป่ง เป็นโรงเรียนแบบขยายโอกาสจนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. โรงเรียนแม่วินสามัคคี (สาขาขุนป๋วย) ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 บ้านขุนป๋วย มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านขุนป๋วย
3. โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านทุ่งหลวง มีพื้นที่รับผิดชอบ คือ บ้านทุ่งหลวง และบ้าน
หนองมณฑา
4. โรงเรียนหลวงพัฒนาขุนวาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 12 บ้านขุนวาง มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านขุนวาง
5. โรงเรียนบ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 บ้านห้วยตอง มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยตอง บ้านห้วยอี
ค่าง
6. โรงเรียนบ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านหนองเต่า บ้านห้วย
ยาว
7. โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วยข้าวลีบ บ้าน
แม่เตียน
8. โรงเรี ยนพั ฒนาต้ นน้ําที่ 5 ขุนวาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 17 บ้านป่ากล้วย (หย่อมบ้านโป่งลมแรง) พื้นที่
รับผิดชอบคือ บ้านป่ากล้วย
9. โรงเรียน สโมสรไลออนท์รัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านห้วยหอย มีพื้นที่รับผิดชอบคือ บ้านห้วย
หอย
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1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนป๋วย ตั้งอยู่ที่บ้านขุนป๋วย หมู่ที่ 3
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองเต่า ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 4
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก หมู่ที่ 5
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยตอง ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านขุนวาง หมู่ที่ 12
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาว ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยยาว หมู่ที่ 14
7. ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นโป่ ง น้ อ ยใหม่ ตั้ ง อยู่ ที่ บ้ า นห้ ว ยยาว (หย่ อ มบ้ า นโป่ ง น้ อ ยใหม่ )
หมู่ที่ 14
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมณฑา ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมณฑา หมู่ที่ 16
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่ากล้วย ตั้งอยู่ที่บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 17
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแม่เตียน ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน หมู่ที่ 18
11. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเย็น ตั้งอยู่ที่บ้านแม่เตียน (หย่อมบ้านห้วยเย็น) หมู่ที่ 18
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหอย ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหอย (หย่อมบ้านห้วยข้าวลีบ) หมู่ที่ 19
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนยะ ตั้งอยู่ที่บ้านม่อนยะ หมู่ที่ 13
14. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่มูต ตั้งอยู่ที่บ้านแม่มูต หมู่ที่ 6
15. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหยวก ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยหยวกหมู่ที่ 7
4.1.3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดหน่วยงานอื่น จํานวน 2 ศูนย์ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้อยเก่า หมู่ที่ 14
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 2
4.1.4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 8 แห่ง ดังนี้
1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟา้ หลวง) บ้านหนองมณฑา
2. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟา้ หลวง) บ้านแม่สะป๊อก (หย่อมบ้านผาหม่น)
3. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา(แม่ฟา้ หลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านปางมะโอ)
4. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟา้ หลวง) บ้านหนองมณฑา (หย่อมบ้านขุนวิน)
5. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (แม่ฟา้ หลวง) บ้านห้วยยาว
6. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านแม่มูต หมู่ที่ 6
7. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านห้วยตอง หมู่ที่ 10
8. ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านม่อนยะ หมูท่ ี่ 13
๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชาชนส่วนมากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เนื่องจากในพื้นที่ของ
ตําบลแม่วิน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แห่ง เพื่อให้ทันท่วงทีต่อการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนใน
พื้นที่ตําบลแม่วิน โรคที่มักเกิดแก่ประชาชนในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
และโรคอื่นๆ
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4.2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่วังผาปูน มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาล จํานวน 1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน
- แพทย์แผนไทย จํานวน 1 คน
- ทันตสาธารณสุข จํานวน 1 คน
ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน มีพื้นที่รับผิดชอบดังนี้
- หมูท่ ี่ 3 บ้านขุนป๋วย
- หมู่ที่ 5 บ้านแม่สะป๊อก
- หมูท่ ี่ 6 บ้านแม่มูต
- หมูท่ ี่ 7 บ้านห้วยหยวก
- หมูท่ ี่ 9 บ้านสบวิน
- หมูท่ ี่ 11 บ้านห้วยโป่ง
- หมูท่ ี่ 15 บ้านใหม่วังผาปูน
- หมูท่ ี่ 16 บ้านหนองมณฑา
- หมูท่ ี่ 19 บ้านห้วยหอย
4.2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองเต่า มีบุคลากรทางการแพทย์ประกอบด้วย
- ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฯ จํานวน 1 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 คน
- พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 คน
- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 2 คน
ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านหนองเต่า มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
- หมูท่ ี่ ๑ บ้านห้วยอีค่าง
- หมูท่ ี่ ๒ บ้านทุ่งหลวง
- หมูท่ ี่ 4 บ้านหนองเต่า
- หมูท่ ี่ 8 บ้านห้วยข้าวลีบ
- หมูท่ ี่ 10 บ้านห้วยตอง
- หมูท่ ี่ 12 บ้านขุนวาง
- หมูท่ ี่ 13 บ้านม่อนยะ
- หมูท่ ี่ 14 บ้านห้วยยาว
- หมูท่ ี่ 17 บ้านป่ากล้วย
- หมูท่ ี่ 18 บ้านแม่เตียน
๔.๓ อาชญากรรม
ในพื้นที่ของตําบลแม่วินมีหน่วยงานจากสถานีตําบลภูธรแม่วางมาปฏิบัติหน้าที่ประจํา โดยจัดตั้งเป็นตู้
ยามของตําบลแม่วิน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 19 หมู่บ้าน โดยมีข้าราชการตํารวจทั้งชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน
ที่มีประสบการณ์ และความชํานาญงานมาปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งตําบลแม่วินเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับอําเภอต่าง เช่น
อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอสะเมิง และอําเภอดอยหล่อ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด องค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตํารวจ โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดในจุดที่เป็นจุดเสี่ยงและอันตรายในพื้นที่ การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งการบูรณาการตั้งจุด
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-8ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไปมา ส่งผลให้การเกิดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดลง
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตําบลแม่วิน เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อยมาก เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้นําหมู่บ้าน ประชาชน หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจํา ทางองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วินได้ดําเนินการในด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส
การฝึกอบรมให้ความรู้ และการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลแม่วิน รวมถึงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสุ่ม
ตรวจหาผู้เสพยาเสพติด และนําผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพอีกด้วย
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการบริหารจัดการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดําเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผูป้ ่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๕. ระบบบริการพืน้ ฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมหลักในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1013 (ถนน
สันป่าตอง – บ้านกาด – แม่วิน) สําหรับการคมนาคมจากตัวตําบลบ้านกาดเข้ามาในเขตพื้นที่องค์การบริหารตําบลแม่วิน มี
รถโดยสารประจําทางจํานวน 2 เที่ยว เท่านั้น แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ จะไม่มีรถโดยสารประจําทาง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะส่วนตัว เส้นทางคมนาคมของตําบลแม่วินสามารถเดินทางไปยังอําเภอจอมทอง อําเภอแม่
แจ่ม อําเภอสะเมิง และอําเภอดอยหล่อ ซึ่งเส้นทางหลักหลักและสายรองส่วนมากมักจะเป็นถนนแบบลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕.๒ การไฟฟ้า
ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสัน
ป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องด้วยเป็นเส้นทางในเขตภูเขา การใช้ไฟฟ้า
ในเขตองค์การบริหารตําบลแม่วิน จํานวนหมู่บ้านในพื้นที่ตําบลแม่วินมีไฟฟ้าใช้ 19 หมู่บ้าน แต่ยังขาดอีกจํานวน 2
หย่อมบ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน คือ หย่อมบ้านผ่าหม่น และหย่อมบ้านห้วยเย็นม้ง) พื้นที่ที่ได้รับบริการจากการ
ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด
๕.๓ การประปา
การประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีการใช้ น้ําจากระบบประปาหมู่บ้านและระบบ
ประปาภูเขา เพื่อการบริโภค อุปโภค และการเกษตร จํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช้คิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวน
ครัวเรือนทั้งหมด
๕.๔ โทรศัพท์
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่
เร็ว เนื่องจากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ทําให้การรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เคลื่อนที่สามารถรับสัญญาณได้เป็นบางหมู่บ้านและเป็นบางจุด โดยส่วนมากแล้วประชาชนจะนิยมใช้เครือข่าย AIS และ
Truemove ส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีการใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์จากบริษัท TOT กําจัด(มหาชน)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-9๕.๕ ไปรษณียห์ รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินมีทที่ ําการไปรษณีย์ จํานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ร้อยละ 7๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 15
ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพค้าขาย และร้อยละ 5 ประกอบอาชีพอื่นๆ โดยส่วนมากเกษตรกรจะ
ปลูกข้าวเพื่อการบริโภค ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นพื้นที่ลาดชัน และมีพื้นที่ราบลุ่มน้อย
ประกอบกับต้องอาศัยแหล่งน้ําจากธรรมชาติในการเพาะปลูก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ทํานาได้ปีละ 1 ครั้ง ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ดอกไม้ต่าง ๆ ผักสลัด หอมญี่ปุ่น ผักกาดขาว กะหล่ําปลี ฯลฯ ส่วน
ผลไม้ที่ทําการเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เมืองหนาวต่างๆ เช่น พลับ , สาลี่ ,ท้อ, บ๊วย, อโวคาโด้ ฯลฯ ซึ่ง
ผลผลิตที่ได้ประชาชนจะนําไปจําหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ ส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานจาดศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงประชาชนจะนําไปขายยังท้องตลาดต่างๆในตัวเมือง
๖.๒ การประมง
การประมงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ส่วนมากจะเป็นการทําการประมงในระดับ
ครัวเรือน เพื่อนํามาจําหน่ายในหมู่บ้านและใช้ในการประกอบอาหารของครัวเรือน
๖.๓ การปศุศตั ว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด
โค สุกร กระบือ เป็นต้น
๖.๔ การบริการ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินเป็นการประกอบอาชีพการให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์
และบ้านพักตากอากาศแบบรีสอร์ท และที่พักแบบลานกางเต็นท์ รวมถึงบ้านพักทรงเอเฟรมของศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวงในพื้นที่
๖.๕ การท่องเที่ยว
ตําบลแม่วินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอแม่วาง ซึ่งได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญประกอบไปด้วยการขี่ช้าง ล่องแพ น้ําตก สถานที่
อารยะธรรมต่างๆ การเดินชมธรรมชาติของหมู่มวลแมกไม้ต่างๆ รวมถึงเข้าชมการจัดสวนดอกไม้พันธุ์ต่างๆของศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงในพื้นที่ และศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงของฤดูหนาว
๖.๖ อุตสาหกรรม
การดําเนินการอุตสาหกรรมในพื้นที่ตําบลแม่วินเป็นการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือน
ขนาดเล็ก โดยใช้แรงงานคนในครอบครัวและแรงงานจากภายนอกชุมชนเป็นหลัก เช่น โรงสีข้าว, หัตถกรรมเครื่องเงิน ,
ทอผ้า, จั ก สาน, ทําผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ เช่น เรื อใบจําลอง เกมส์ฝึก สมอง ฯลฯ นํา ไปจํ าหน่ ายเพื่อ สร้ า งรายได้ใ ห้กั บ
ครอบครัว
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ร้านค้าต่าง ๆ
35 แห่ง
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม
1
แห่ง
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก
15 แห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์ และเครื่องจักรกลทางการเกษตร(จักรยาน)
6 แห่ง
การให้บริการที่พักแบบโฮมสเตย์
30 ราย
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-๑0บ้านพักตากอากาศแบบรีสอร์ท
15 แห่ง
๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ํากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทํางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได้
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา)
๗.1 ข้อมูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ น
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 418.27 ตร.กม./261,419 ไร่ แบ่งเป็น
พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด และ สน.3 จํานวน 2,365 แปลง เนื้อที่ 6.85 ตร.กม./4,281 ไร่ คิดเป็น 1.64%
พื้นที่มีการใช้ประโยชน์แต่มามีเอกสารสิทธิ์ จํานวน 8,561 แปลง เนื้อที่ 87.27 ตร.กม./54,544 ไร่ คิดเป็นพื้นที่
20.86% และเป็นพื้นที่ประเภทป่าชุมชน (ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย) เนื้อที่ 324.15 ตร.กม/202,594 ไร่ คิดเป็นพื้นที่
77.50%
ตารางแสดงสัดส่วนพื้นที่จําแนกตามสิทธิ์การถือครองที่ดิน
ลําดับ
1
2
3

จํานวน
แปลง
2,365
8,561
10,926

ประเภทพื้นที่
โฉนด และ สน.3
ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ป่าชุมชน (ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย
รวม (พื้นที่ตําบล)

เนื้อที่
ตร.กม
6.85
87.27
324.15
418.27

ไร่
4,281
54,544
202,594
261,419

สัดส่วน (%)
1.64
20.86
77.50
100

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
เมื่อจําแนกการใช้ประโยชน์แบบละเอียดสามารถแบ่งเป็น พื้นที่ชุมชน และที่อยู่อาศัย เนื้อที่ 2,875 ไร่
คิดเป็น 1.10% พื้นที่นา เนือ้ ที่ 12,038 ไร่ คิดเป็น 4.60% พื้นที่สวน (ไม้ยืนต้น) เนื้อที่ 17,000 ไร่ คิดเป็น 6.50%
พื้นที่ไร่ถาวร เนื้อที่ 11,713 ไร่ คิดเป็น 4.48% พื้นที่หมุนเวียน เนื้อที่ 5,969 ไร่ คิดเป็น 2.28%
ตารางแสดงสัดส่วนพื้นที่จําแนกตามประเภทพื้นที่
ลําดับ

ประเภทการใช้พื้นที่

1
2
3
4
5

พื้นที่อยู่อาศัย
พื้นที่นา
พื้นที่สวน (ไม้ยืนต้น)
พื้นที่ไร่ถาวร
พื้นที่ไร่หมุนเวียน

พื้นที่
ตร.กม
4.60
19.26
27.20
18.74
9.55

ไร่
2,875
12,038
17,000
11,713
5,969

สัดส่วน
ร้อยละ (%)
1.10
4.60
6.50
4.48
2.28

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-11ตารางแสดงสัดส่วนประเภทการใช้ประโยชน์พื้นที่จําแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ประเภทพื้นที่
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน

ตร.กม.
4.6
10.47
6.73
19.36
4.04
20.84
10.41
12.45
4.54
23.52
1.46
16.26
2.41
23.89
6.4
18.61
3.2
24.68
3.05
4.12
2.36
7.65
4.4
15.56
7.35
2.91
5.92
31.76
2.06
17.83
6.5
24.29
7.75
16.15

เนื้อที่
ไร่
2,875.0
6,543.8
4,206.3
12,100
2,525
13,025
6,506.3
7,781.3
2,837.5
14,700
912.5
10,162.5
1,506.3
14,931.3
4,000
11,631.3
2,000
15,425
1,906.3
2,575
1,475
4,781.3
2,750
9,725
4,593.8
1,818.8
3,700
19,850
1,287.5
11,143.8
4,062.5
15,181.3
4,843.8
10,093.8

รวม (ไร่)
9,417.8
16,306.3
15,550
14,287.5
17,537.5
11,075
16,437.5
15,631.3
17,425
4,481.3
6,256.3
12,475
6,412.5
23,550
12,431.3
19,243.8
14,937.5

สัดส่วน
ร้อยละ
30.5
69.5
25.8
74.2
16.2
83.8
45.5
54.5
16.2
83.8
8.2
91.8
9.2
90.8
25.6
74.4
11.5
88.5
42.5
57.5
23.6
76.4
22
78
71.6
28.4
15.7
84.3
10.4
89.6
21.1
78.9
32.4
67.6
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หมู่ที่

ประเภทพื้นที่

18

พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
พื้นที่ใช้ประโยชน์
ป่าชุมชน
รวม

19

ตร.กม.
4.17
13.45
6.76
20.34
418.27

เนื้อที่
ไร่
2,606.3
8,406.3
4,225
12,712.5
261,418.8

รวม (ไร่)
11,012.5
16,937.5

สัดส่วน
ร้อยละ
23.7
76.3
24.9
75.1

261,418.8

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ําทางการเกษตร
มีแหล่งน้ําที่ใช้สําหรับการเกษตรในพื้นที่ของตําบลแม่วิน ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่รองรับและกักเก็บน้ํา เพื่อเพียงพอกับ
สําหรับการทําการเกษตร ดังนี้
ลําห้วย
15 แห่ง สระน้ํา
แห่ง
หนองน้ํา
แห่ง บ่อน้ําตื้น
แห่ง
ลําคลอง
10 แห่ง บ่อบาดาล
แห่ง
บึง
แห่ง อ่างเก็บน้ํา
2
แห่ง
แม่น้ํา
4
แห่ง ฝาย
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้าํ เพื่อการอุปโภค บริโภค)
แหล่งน้ําที่ใช้สําหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา ส่วน
ใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่
รองรับและกักเก็บน้ําเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
ลําห้วย
15 แห่ง สระน้ํา
แห่ง
หนองน้ํา
แห่ง บ่อน้ําตื้น
แห่ง
ลําคลอง
แห่ง บ่อบาดาล
แห่ง
บึง
แห่ง อ่างเก็บน้ํา
2
แห่ง
แม่น้ํา
4
แห่ง ฝาย
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชากรตําบลแม่วิน มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ แยกเป็นดังนี้
ศาสนาพุทธ ประมาณ 75 % มีวัดจํานวน 7 วัด
ศาสนาคริสต์ ประมาณ 25 % มีโบสถ์จํานวน 5 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-13๘.๒ ประเพณีและงานประจําปี
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีความหลากหลายของกลุ่มชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อันประกอบด้วย กลุ่มชนพื้น
ราบ (คนเมือง) , กลุ่มชนปะกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง), กลุ่มชนม้ง ,ทําให้มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งมี
ความกลมกลืนผสมผสานกั นอย่ างลงตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยแต่ละกลุ่มชนยังคงรักษาสืบทอด ประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของตนเอง คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ เช่น การใช้ภาษา การแต่งกาย การยึดถือจารีตประเพณี ความเชื่อ
ดังเดิม เช่น
- ประเพณีปีใหม่ม้ง
ประมาณเดือน ธันวาคม - มกราคม
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีวันคริสต์มาส
ประมาณเดือน ธันวาคม
- ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ
ประมาณเดือน มีนาคม - เมษายน
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ผูกข้อมือปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)
- ประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง)
ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน
ฯลฯ

๘.๓ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้มกี ารอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในพื้นที่ ได้แก่ วิธีการทําเครื่องจักสานใช้สําหรับในครัวเรือน วิธีการทําปุ๋ยและน้ําหมักชีวภาพ การทําหัตถกรรมเรือใบ
จําลอง การประดิษฐ์ของเล่นจากไม้ในชุมชน และการทอผ้าพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาเหนือ และร้อยละ 10 % เป็นภาษาของชนเผ่า
๘.๔ สินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้แก่ เรือใบจําลอง สิ่งประดิษฐ์
จากไม้ (เกมส์ไม้) ผ้าทอพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า และเครื่องจักรสานที่ทําจากไม้ไผ่
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา แหล่งน้ําที่ใช้สําหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค มีทั้งระบบประปาของหมู่บ้านและระบบประปาภูเขา
ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
สถานที่รองรับและกักเก็บน้ําเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
๙.๒ ป่าไม้ ลักษณะป่าไม้ทางธรรมชาติประกอบไปด้วย ป่าดิบเขา 51.72 % ป่าเต็งรัง - เบญจพรรณ 25.77
% และพื้นที่ใช้ปะโยชน์อื่นๆ 22.50 %
๙.๓ ภูเขา มีลักษณะเป็นภูเขาสูงวางตัวเป็นแนวสันเขาล้อมรอบพื้นที่ซึ่งเป็นแนวเดียวกับกลุ่มเทือกเขา
อินทนนท์ มียอดเขาสําคัญคือ ดอยขุนป๋วย ดอยผาลาย ดอยอินทนนท์ ดอยขุนวิน ฯลฯ
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลแม่ วินส่ วนมากเป็นพื้ นที่ ป่าเขาสําหรั บเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โดยรวมถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็น แหล่งน้ําที่เพียงพอสําหรับการอุปโภคและ
บริโภค พื้นดินที่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร และมีอากาศที่มีบริสุทธิ์
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-14๑๐. อื่นๆ

************************************
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พฒ
ั นา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ.
๒๕๕7 – ๒๕๖1) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕
60) (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็นแผนที่ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพั ฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอี ยด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ใช้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้
หน่วยงานอื่นมาดําเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

จํานวน

2557
งบประมาณ

จํานวน

2558
งบประมาณ

2559
จํานวน งบประมาณ

181 243,804,000.00 179 330,298,600.00 166 67,633,000.00
28

3,214,000.00

31

941,000.00

32 1,264,000.00

38

1,550,000.00

53

2,086,000.00

70 4,378,000.00

88 17,200,700.00

83 12,984,400.00

88 12,369,400.00

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

14

5,602,000.00

18

492,000.00

22 3,392,000.00

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

23

660,000.00

36

1,250,000.00

37 1,835,000.00

107

6,029,600.00

79

4,305,000.00

82 4,305,000.00

การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และ
การบริหารจัดการองค์กร
รวม

479 278,060,300.00 479 352,357,000.00 497 95,176,400.00
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-16การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

โครงการ
15
20
15
32
6
6
36
130

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
1,355,700.00
660,000.00
403,000.00
9,927,240.00
117,000.00
138,900.00
1,487,600.00
14,089,440.00

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)
ปี ๒๕๕7
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 (เฉพาะปี 2557)

โครงการ
(เป้าหมาย)
181
28
38
88
14
23
107
479
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ผลการการ
ดําเนินงาน
15
20
15
32
6
6
36
130
27.13

-17รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับตามงบประมาณ
รายได้
ภาษีอากร
160,000.00
156,894.52
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
126,000.00
92,092.60
รายได้จากทรัพย์สิน
300,000.00
609,784.79
รายได้เบ็ดเตล็ด
87,000.00
91,071.37
ภาษีจัดสรร
18,600,000.00 19,856,718.92
เงินอุดหนุนทั่วไป
19,000,000.00 21,905,581.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
38,273,000.00 42,712,143.20
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
12,779,309.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
55,491,452.20

+/-

สูง/ต่ํา

+
+
+
+
+
+
+

- 3,105.48
- 33,907.40
309,784.79
4,071.37
1,256,718.92
2,905,581.00
4,439,143.20

รายการ
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
+/สูง/ต่ํา
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง
2,055,500.00 1,346,366.73 (709,133.27)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
4,039,920.00 4,039,920.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
7,316,970.00 6,559,506.73 (757,463.27)
ค่าตอบแทน
932,000.00
2,697,145.92 - 1,765,145.92
ค่าใช้สอย
6,621,400.00 5,120,256.68 - (1,501,143.32)
ค่าวัสดุ
5,467,210.00 4,628,972.54 (838,237.46)
ค่าสาธารณูปโภค
370,000.00
279,028.19
(90,971.81)
ค่าครุภัณฑ์
1,644,400.00 1,730,099.00 85,699.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,732,000.00 4,097,016.74 365,016.74
เงินอุดหนุน
6,078,600.00 6,886,867.70 808,267.70
รายจ่ายอื่น
15,000.00
(15,000.00)
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
38,273,000.00 37,385,180.23 (887,819.77)
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์
12,779,309.00
รายจ่ายทั้งสิ้น
50,164,489.23
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
5,326,962.97

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-18แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
2558
จํานวน งบประมาณ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

85 16,611,000.00

27 4,575,000.00

25 1,050,000.00

72 1,933,000.00

53 1,506,000.00

41 1,917,000.00

86 4,766,000.00

52 2,427,000.00

70 17,550,000.00

93 18,140,000.00

76 16,475,000.00

16

342,000.00

34 1,462,000.00

25

22

591,000.00

73 3,501,950.00

30 1,520,450.00

123 4,055,400.00 118 4,925,400.00

85 3,355,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม

2560
จํานวน งบประมาณ

60 8,626,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร

2559
จํานวน งบประมาณ

817,000.00

357 34,131,900.00 561 51,339,350.00 348 30,675,450.00

การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

47

4,426,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21

670,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

29

1,269,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

51

12,218,460.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

10

222,000.00

9

280,000.00

102

2,570,430.00

269

21,656,390.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-19แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
ปี ๒๕๕8
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 (เฉพาะปี 2558)

โครงการ
(เป้าหมาย)
60
25
41
70
16
22
123
357

ผลการการ
ดําเนินงาน
47
21
29
51
10
9
102
269
73.35

รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับตามงบประมาณ
รายได้
ภาษีอากร
157,000.00
181,277.94
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
47,000.00
86,228.70
รายได้จากทรัพย์สิน
450,000.00
303,188.04
รายได้เบ็ดเตล็ด
110,000.00
182,243.00
ภาษีจัดสรร
19,050,000.00 23,639,886.44
เงินอุดหนุนทั่วไป
21,500,000.00 21,456,803.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
41,314,000.00 45,858,627.12
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
16,993,082.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
62,851,709.12

+/-

สูง/ต่ํา

+
+
+
+
+
+
+

24,277.94
39,228.70
- 146,811.96
72,243.00
4,589,886.44
- 34,197.00
4,544,627.12

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-20รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
รายการ
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
+/สูง/ต่ํา
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง
2,111,140.00 1,071,798.50 - (1,039,341.50)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
4,039,920.00 4,039,920.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
8,875,250.00 7,179,296.37 - (1,695,953.63)
ค่าตอบแทน
945,000.00
1,357,943.51 412,943.51
ค่าใช้สอย
6,811,040.00 3,169,859.59 - (3,641,180.41)
ค่าวัสดุ
4,724,460.00
995,159.57
- (3,729,300.43)
ค่าสาธารณูปโภค
420,000.00
324,164.82
(95,835.18)
ค่าครุภัณฑ์
749,090.00
2,474,179.34 - 1,725,089.34
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6,396,500.00 7,357,306.89 960,806.89
เงินอุดหนุน
6,221,600.00 11,771,788.96 - 5,550,188.96
รายจ่ายอื่น
20,000.00
1,510,635.55 - 1,490,635.55
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
41,314,000.00 41,252,053.10 (61,946.90)
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์
16,927,135.00
รายจ่ายทั้งสิ้น
58,179,188.10
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
4,672,521.02
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2559
จํานวน งบประมาณ

2560
จํานวน งบประมาณ

2561
จํานวน งบประมาณ

70 10,300,000.00

69 11,880,000.00

31 4,845,000.00

31 1,430,000.00

65 1,870,600.00

41 1,511,000.00

49 3,327,000.00

74 6,337,000.00

65 4,097,000.00

79 17,541,650.00

78 16,224,600.00

68 16,550,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

18

417,000.00

27 2,082,000.00

21 1,157,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

22

735,000.00

40 4,372,000.00

43 2,830,000.00

108 5,195,400.00

92 3,960,400.00

82 4,038,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

377 38,946,050.00 445 46,726,600.00 351 35,029,400.00

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-21การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

30

3,833,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

22

880,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน

24

1,167,500.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

44

12,246,600.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

9

222,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

6

180,000.00

24

1,167,500.00

218

21,740,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)
ปี ๒๕๕9
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 (เฉพาะปี 2559)

โครงการ
(เป้าหมาย)
70
31
49
79
18
22
108
377

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการการ
ดําเนินงาน
30
22
24
44
9
6
83
218
57.82

-22รายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายการ
ประมาณการ
รายรับจริง
รายรับตามงบประมาณ
รายได้
ภาษีอากร
165,000.00
212,829.75
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
48,900.00
54,968.00
รายได้จากทรัพย์สิน
250,000.00
299,682.34
รายได้เบ็ดเตล็ด
90,000.00
142,300.00
ภาษีจัดสรร
20,910,000.00 22,856,837.77
เงินอุดหนุนทั่วไป
22,378,100.00 19,588,579.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น
43,842,000.00 43,155,196.86
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
15,781,225.00
รวมรายรับทั้งสิ้น
58,936,421.86

+/-

สูง/ต่ํา

+
+
+
+
+
+
+

47,829.75
6,068.00
49,682.34
52,300.00
1,946,837.77
- 2,789,521.00
- 686,803.14

รายการ
ประมาณการ
รายจ่ายจริง
+/สูง/ต่ํา
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง
3,450,588.00
921,668.00
- (2,528,920.00)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
4,039,920.00 4,029,489.46 (10,430.54)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
10,250,692.00 7,829,501.42 - (2,421,190.58)
ค่าตอบแทน
780,000.00
1,237,066.56 457,066.56
ค่าใช้สอย
7,357,000.00 6,216,902.32 - (1,140,097.68)
ค่าวัสดุ
5,507,560.00 4,515,207.15 (992,352.85)
ค่าสาธารณูปโภค
420,000.00
438,786.50
18,789.50
ค่าครุภัณฑ์
861,640.00
2,441,924.24 - 1,580,284.24
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4,517,100.00 7,230,900.00 - 2,713,800.00
เงินอุดหนุน
6,622,500.00 5,761,756.49 (860,743.51)
รายจ่ายอื่น
35,000.00
40,000.00
5,000.00
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
43,842,000.00 40,663,202.14 - (3,178,797.86)
15,926,265.00
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์
รายจ่ายทั้งสิ้น
56,589,467.14
รายรับสูงกว่ารายจ่าย
2,346,954.72

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-23(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
ปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

2560
2561
2562
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
84 16,265,000.00 84 15,725,000.00 84 16,265,000.00
16 1,745,000.00

16 1,745,000.00

16 1,745,000.00

31 4,565,000.00

31 4,565,000.00

31 4,565,000.00

79 18,062,000.00

74 17,980,000.00

74 17,980,000.00

16
16

16
16

16
16

515,000.00
590,000.00

90 10,950,000.00

515,000.00
590,000.00

90 10,930,000.00

515,000.00
590,000.00

90 10,930,000.00

332 52,692,000.00 327 52,050,000.00 327 52,590,000.00

การนําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวม

โครงการ
34
6
15
20
9
6
46
136

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
4,719,940.00
686,800.00
12,955,000.00
11,981,700.00
205,000.00
120,000.00
1,700,060.00
32,368,500.00

-24แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)
ปี ๒๕60
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้าน การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เฉพาะปี 2560)

โครงการ
(เป้าหมาย)
84
16
31
79
16
16
90
332

ผลการการ
ดําเนินงาน
64
6
15
20
9
6
46
136
40.96

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทํา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
เป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ดังนี้
(1) เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59 (เฉพาะปี 2557)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 479 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 130 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 27.13
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 (เฉพาะปี 2558)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 357 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 269 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 73.35
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-25ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 377 โครงการ
สามารถดําเนินการได้ จํานวน 218 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 57.82
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 332 โครงการ
คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ จํานวน 136 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 40.96
(๒) เชิงคุณภาพ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นภูเขา การเดินทางสัญจรมีความยากลําบาก โดยเฉพาะในช่วง
ฤดูฝน การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงมุ่งเน้นการพัฒนาเรื่องเส้นทางคมนาคมเป็นลําดับแรก โดยมีการก่อสร้างถนน
คสล. การปรับปรุงถนนลูกรัง ก่อสร้างท่อ คสล. ก่อสร้างสะพานแขวนสําหรับข้ามลําน้ํา เพื่อให้การสัญจรและขนส่งสินค้า
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว มีการก่อสร้างรางระบายน้ํา เพื่อระบายน้ําในฤดูน้ําหลาก มีการสร้าง
แหล่งน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรทั้งในรูปของ การขุดลอกลําเหมือง ก่อสร้างถังเก็บน้ํา เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้การอุปโภค
และบริโภค ตลอดจนใช้ในการภาคเกษตรกรรม มีการก่อสร้างอาคารที่มีความจําเป็นต่อประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ศาลา
เอนกประสงค์ของชุมชน มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเวลากลางคืน โดยมีการประสานติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยว เช่น อบจ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ เนื่องด้วยอาณาบริเวณใน
เขตความรับผิดชอบของ อบต. แม่วิน มีอาณาเขตกว้างขวาง และอยู่ห่างไกล การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงมี
ความจําเป็นอยู่มาก โดยที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนเป็นสําคัญลําดับแรก ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ผ่านปรากฏว่าหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ํา อีกทั้งการจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการจัดหาน้ําอุปโภคและบริโภคอีกด้วย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากทาง
องค์การบริหารส่วนตําบล จึงได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการ
ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรมป่าไม้ในพื้นที่ เพื่อสร้างความชัดเจนและมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากร มีการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ตําบลแม่วินเพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชน
เนื่องด้วยในพื้นที่ยังมีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องของสิทธิในการครอบครองเอกสารสิทธิ์ มีการเพิ่มบุคลากรพนักงาน
ดับเพลิง ขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึก สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่คนในชุมชนพื้นที่ตําบลแม่วินทั้ง 19 หมู่บ้าน โดยอุดหนุนงบประมาณตามโครงการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรายหมู่บ้าน เพื่อนํางบประมาณไปบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่หมู่บ้าน เช่น การทําแนวกันไฟ การสืบ
ชะตาป่า การเปิดแนวเขตอนุรักษ์ดูแล รักษา สัตว์ป่า สัตว์น้ํา ฯลฯ มีการจัดระบบกําจัดขยะ การรณรงค์ ส่งเสริมให้มีการ
กําจัด ขยะ สิ่งปฏิกูล อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย สนับสนุน ถังขยะ ให้กับแต่ละชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-26ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตําบลแม่วินนั้น องค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน ได้ส่งเสริมประชาชนให้มีการออกกําลังกาย โดยการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตําบลและสนับสนุนให้มีการ
จัดการแข่งขันระดับหมู่บ้าน การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาอย่างทั่วถึงเป็นประจําทุกปี สนับสนุนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ การก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ โรค
ระบาด เช่น การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีป้องกันและกําจัด
ยุงลาย เพื่ อป้องกั นโรคไข้เลือดออก โดยเน้นใช้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) สนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนั้น มุ่งเน้นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสําคัญ โดยมีการสงเคราะห์คนชรา คนยากจน ผู้ป่วยและผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ คนพิการ การสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว การก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขตามอัตภาพ และสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่
ทํางานในด้านที่เกี่ยวข้องการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และยังมีการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
เช่น การจัดจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประชาคม หมู่บ้าน
การสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีการสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและการศึกษานอกโรงเรียน โดยการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
อาหารกลางวั น การสนั บ สนุน กิ จ กรรมงานวัน เด็ ก การจั ดกิ จ กรรมต่า ง ๆ ของโรงเรี ย น เช่ น ค่ า พาหนะนั ก เรี ย น
สนับสนุนศูนย์การเรียนชุมชนฯ แม่ฟ้าหลวง มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความสําคัญ
กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของกลุ่มชนในพื้นที่ เช่น การถวายเทียนเข้าพรรษา งานรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ
ในวันสงกรานต์ ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) งานบุญประเพณีประจําปีของชนเผ่า ฯลฯ และสนับสนุนอุดหนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับรัฐพิธี ของอําเภอ จังหวัดและกลุ่มองค์กรต่างๆ
ด้านการท่องเที่ยว
สนับ สนุน การท่อ งเที ่ย วในพื ้น ที ่ โดยการพัฒ นาปรับ ปรุง จัด ทํ า ศูน ย์ข ้อ มูล เพื ่อ ให้บ ริก ารข้อ มูล
ข่า วสารแก่น ัก ท่อ งเที่ย ว โดยเน้น ส่ง เสริม การท่อ งเที ่ย วเชิง อนุร ัก ษ์ใ นพื ้น ที ่ โดยมุ ่ง เน้น เรื ่อ งความคงอยู ่ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวางแนวทางร่วมกับประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อร่วม
จัด ระเบีย บ การจัด กิจ กรรมการส่ง เสริม การท่อ งเที่ย ว สนับ สนุน งบประมาณหน่ว ยงานต่า ง ในการจัด กิจ กรรม
เกี่ย วกับ การส่ง เสริม การท่อ งเที่ย ว เช่น งานมหกรรมไม้ด อกไม้ป ระดับ งานฤดูห นาวและงานกาชาดของจัง หวัด
เชียงใหม่ สนับสนุนการจัดตกแต่งร้านสภาพภูมิทัศน์บริเวณร้านของอําเภอแม่วางในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ การจัดงานมหัศจรรย์แ ม่วาง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อําเภอแม่วาง การ
จัด ทํา รายงานผลการปฏิบัติง านประจํา ปี การจัด ทํา แผ่น พับ ประชาสัม พัน ธ์ตํา บลแม่วิน เพื่อ ประชาสัม พัน ธ์ก าร
ท่องเที่ยวของตําบลแม่วิน
ด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอยู่ดี กินดี โดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในแต่ละ
ชุมชน การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น การอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดหาจักรเย็บผ้า ให้ประชาชนใน
พื้นที่มีอาชีพ มีรายได้ เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ การ
ส่งเสริมเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซึ่งเน้นส่งเสริมเกษตรเพื่อยังชีพเกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมัก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ โดยการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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ช่วยเหลือเกษตรกร
ด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการประชาคม
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิด
เพื่อการสาธารณะซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของความเสียสละเพื่อส่วนรวม เพิ่มศักยภาพให้ผู้นําท้องถิ่น ผู้นําธรรมชาติและ
สร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ เช่น ส่งเข้ารับการอบรม การสัมมนาต่าง ๆ มีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่จําเป็นสําหรับประชาชนในพื้นที่ พัฒนาวิสัยทัศน์ ทักษะ ความรู้ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และกํานันผู้ใหญ่บ้าน โดยการไปศึกษาดูงาน มุ่งเน้นการทํางานแบบบูรณาการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีการปรับปรุงระบบการทํางานในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการของประชาชน
การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุคลากรให้มีความรู้ในรูปแบบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีการปรับปรุงวัสดุ
อุปกรณ์ในสํานักงาน ปรับปรุงและกําหนดกรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ วางระบบศูนย์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
ประจําตําบล เพื่อให้บริการประชาชน มีการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตตําบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ เป็นให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ มีการออก อบต. เคลื่อนที่ เพื่อออกให้บริหารและ
รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานราชการในการออกให้บริการประชาชน เช่น อําเภอ
เคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ชุมชุม เช่น เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชน มีการรณรงค์สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยสนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การส่งประชาชนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. การซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการตั้งงบประมาณสําหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น วาตภัย อุทกภัย เพื่อให้สามารถบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. ผลที่ได้รบั จากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รบั หรือผลทีส่ ําคัญ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินได้ดําเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
ซึ่งผลจากการดําเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
๔. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
5. ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มนั่ คงแข็งแรง
8. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสมบูรณ์
9. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานต่างๆ ของเทศบาล
1๐.ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลด้วยความ
สะดวก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถ
ดําเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่วิน ดังนี้
๑. การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ แต่ไม่มีการก่อสร้างรางระบายน้ําตามมาด้วย เมื่อเกิดเหตุ
น้ําป่าไหลหลาก ทําให้ไม่มีการระบายน้ํา ส่งผลให้น้ําเกิดการกัดเซาะถนนได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก และองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วินต้องจัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซม ทําให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยซ้ําซ้อน
๒. การสร้ า งการพั ฒ นาและความเจริ ญ ในพื้ น ที่ ทํ า ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทําให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่ ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ปัญหา
1) งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคมไม่เพียงพอ
2) ขาดแคลนระบบไฟฟ้าสาธารณะ
3) ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึง
4) ขาดแคลนระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการเกษตร
5) ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์
อุปสรรค
๑) การเกิดภัยน้ําป่าไหลหลากทําให้สิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับการชํารุดเสียหาย
๒) รถบรรทุกที่มีการบรรทุกน้ําหนักมากเกินกว่าที่กําหนดวิ่งผ่าน
3) ได้รับงบประมาณอุดหนุนจํากัดและล่าช้า
แนวทางการแก้ไข
๑) ดําเนินการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
2) ดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านต่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ดูแลและบริหารจัดการการบรรทุกสิ่งของของรถบรรทุก
ด้านเศรษฐกิจ
ปัญหา
1) ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การกระจายผลผลิตทางการเกษตร
2) เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาด
3) มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
อุปสรรค
1) ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง
2) ราคาผลผลิตตกต่ํา
3) ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของประเทศตกต่ํา
4) ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการผลิตสูง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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1) ส่งเสริมการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการพัฒนาสินค้าและด้านการตลาด
3) ส่งเสริมการทําปุ๋ยหมัก และน้ําหมักชีวภาพให้กับประชาชน
ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ปัญหา
1) สถานบริการสุขภาพและบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อประชากร
2) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) ปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่
4) ปัญหาเรื่องโรคระบาดของยาเสพติด
5) ประชาชนไม่มีสถานทีใ่ นการออกกําลังกาย
6) ประชาชนมีสารพิษตกค้างอยู่ในร่างกาย
อุปสรรค
1) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณไม่พียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2) ผู้นําหมู่บ้านไม่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานกับภาครัฐ
แนวทางการแก้ไข
1) สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไปตรวจสุขภาพของประชาชนที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
2) ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างสถานบริการ และสถานที่ออกกําลังกาย
4) สนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชน
ด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหา
1) ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า
2) ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
3) ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
4) ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ
5) ปัญหาการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า
6) ปัญหาอุทกภัยน้ําป่าไหลหลาก
7) ปัญหาแหล่งน้ําธรรมชาติในพื้นที่ลดลง
อุปสรรค
1) งบประมาณในด้านการจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจํากัด
2) ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการแก้ไข
1) ส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
2) ส่งเสริมนโยบายท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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-30ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
ปัญหา
1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน ตรวจสอบการทํางานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีน้อยมาก
2) บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3) ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร
4) ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจในการรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลาง
ซึ่งมีความสับสนและยุ่งยากอยู่บ้าง
5) วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
อุปสรรค
1) ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มีความยุ่งยากและเกิดความสับสนในทางปฏิบัติ
2) การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) ข้อจํากัดด้านระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ

****************************************
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สรุปย่อได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น
จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คน
ไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2)ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4)ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (6)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญของ
แต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.2 ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
1.3 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
1.4 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
1.5 การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก กํ า ลั ง ป้ อ งกั น ประเทศ การรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
1.6 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
1.7 การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
การเกษตรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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-322.3 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล
2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ
2.5 การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นการขนส่ ง ความมั่ น คงและพลั ง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา
2.6 การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
3.3 ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
3.4 การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
3.5 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
4.1 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
4.2 พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
4.4 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
4.5 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
5.2 วางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
5.3 การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.4 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5.6 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
6.1 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
6.6 ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
6.7 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
6.8 ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-331.2 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
1.3 ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
1.3.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
1.3.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
1.3.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การก่อการร้าย
ข้ามชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมายังคงประสบปัญหาหลาย ๆ ด้านทั้งปัญหาคุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม ผลิตภาพการผลิตต่ํา และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป็นต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนา
ที่คํานึงถึงการวางรากฐานของประเทศไทยในระยะยาว ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี
ทั้งนี้ ประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในห้วงเวลาแห่งการปฏิรูประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน เป็นห้วงเวลาที่ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว ซึ่งไม่ได้มองการพัฒนาในระยะใกล้เพียงอย่างเดียว หากแต่มองถึงอนาคตของคนไทยทุกคนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ดังนั้น การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งในส่วนของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และต่อเนื่องไปสู่
แผนพัฒนาฉบับต่อ ๆ ไป จึงไม่ใช่แผนที่มุ่งผลสําเร็จของการพัฒนาเฉพาะเพียง 5 ปี ของการประกาศใช้ แต่เป็นการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-34กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งประกอบด้วย 6
ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง (2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า งความมั่ น คงในการแข่ ง ขั น (3)
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันในสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) ยุทธศาสตร์ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
สําหรับการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะ
ส่งผลตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว โดยมีหลักการสําคัญของแผนฯ ประกอบด้วย
1.ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อให้
การพัฒนาในทุกมิติเป็นไปอย่างมีบูรณาการบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
สอดคล้องกับภูมิสังคม การพัฒนาทุกด้าน มีดุลยภาพ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศน์ มีความสอดรับ เกื้อกูล
และพึ่งพออาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาในมิติหนึ่งไม่ส่งผลกระทบทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อมิติความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ชุมชน วิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อมุ่งไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศอย่างแท้จริง
2.คํานึงถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยใช้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นพลัง
สําคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นกลจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยในมิติสังคม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้คนมีศักยภาพและการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถรอบด้าน และมีโอกาสใน
การเข้าถึงคุ ณภาพของการศึกษาอย่ างเท่ าเที ยม ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและยกระดับคุณภาพชี วิตของคนและ
ครอบครัวให้ดีขึ้น ในมิติเศรษฐกิจ พัฒนาคนทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในภาคการผลิต
และภาคบริ ก ารเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก รายได้ ป านกลางสู่ ร ายได้ สู ง ในมิ ติ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม มุ่ ง สร้ า งคนให้ ใ ช้ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
3.มุ่ ง เสริ ม สร้ า งกลไกการพั ฒ นาประเทศ เพื่ อ สร้ า งพลั ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งกลไกที่เป็นกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยต้องปรับปรุงให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุก
ระดับ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ลดความซ้ําซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อการหนุนเสริมการปฏิรูป
ประเทศในด้านต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนากลไกการทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือประเด็นการพัฒนาเฉพาะในแผนฯ ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ให้ดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทของกลไกภาคองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลัก
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วน
กล่าวโดยสรุป หลักการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)จะมุ่งเน้นการ
พัฒนาที่น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาพื้นฐานในการกํากับทิศทางการพัฒนาประเทศให้
เติบโตอย่างมีดุลยภาพ คํานึงถึงการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว คนในชาติจะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสํานึกคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญ รวมถึงให้ความสําคัญ
กับพัฒนากลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ กลไกการทํางานที่มีหน้าที่ผลักดัน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญต่าง ๆ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการใช้องค์ความรู้ เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่สังคมที่ “มั่นคง มั่งคง
และยั่งยืน” ได้ในอนาคต
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-35วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2565) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การ
พัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอด
ชีวิตมีสุขภาวะที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่ดี มีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิต มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และมีความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคม
ตลอดจนสามารถดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ในสังคมสูงวัย
1.2เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ แข่งขันได้ ยั่งยืน มีความมั่นคง
ทางพลังงาน มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐานสากล รวมทั้งมี ก ารสร้า งมู ล ค่า เพิ่ ม และยกระดั บ ความเจริ ญ ในภาคส่ว นต่า ง ๆ ด้ว ยการใช้ วิท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
1.3 เพื่อรักษาทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศและสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 เพื่อสร้างความมั่นคงภายในประเทศ ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
รวมทั้งให้ประเทศไทยมีส่วนสําคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก
1.5 เพื่อให้การทํางานเชิงบูรณาการในลักษณะเชื่อมโยระหว่างหน่วยงานที่ยึดหน้าที่และพื้นที่
รวมทั้งมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ทําให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง ตรวจสอบได้ และปราศจากคอรัปชั่น
2.เป้าหมายรวม
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้กําหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้
ทําประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง มีความเป็นไทย และมีความสามารถเชิงการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี
2.2 ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล เน้นอุปสงค์นําการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง สามารถ
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐาน
รายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจับสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
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-362.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อย
ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษา
คุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลง
ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจาก
การก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความ
เชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโต ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน ต้องลดบทบาทภาครัฐในหารให้ภาคเอกชนดําเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอรัปชั่น และการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดทําโดยสถาบันการจัดกร
นานาชาติและความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพสูง และดัชนี
ภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
การพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเป็นคนที่มีความสุขโดยมี
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีวินัย ยึดถือวัฒนธรรมที่ดีงาม และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม
ส่วนรวม เพื่อเป็นการวางรากบานในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์การพัฒนาที่สําคัญ
ดังนี้
1.1 เพื่อพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
1.2 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสูงวัย
1.3 เพื่อปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานในการดําเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นพลเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเหลื่อมล้าํ ในสังคม
การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็น
ธรรม ทั้งบริการการศึกษา สุขภาพ สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของคน ยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.2 สร้างความเข็งแข็งให้กบั เศรษฐกิจรายสาขา
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-374. ยุทธศาสตร์การเติบโตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 รักษาทุนธรรมชาติดเพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.2 เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําทั้งระบบอย่างยั่งยืน
4.3 ควบคุม ป้องกัน และลดมลพิษ รวมทัง้ ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพือ่ ลดผลกรทบต่อสุขภาพ
ของประชาชน
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการรีบมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
5. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
5.1 เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยคุกคามความมั่นคงภายในไม่ให้ลุกลามเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
5.2 เพื่อให้ทกุ ภาคส่วนมีความพร้อมในการผนึกกําลังรับภัยคุกคามและสามารถบริหารจัดการได้
5.3 เพื่อให้นโยบายทุกด้าน ทุกมติ สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อใช้ความร่วมมือด้านความมั่งคงกับมิตรประเทศ และเป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติและความสงบสุขของประเทศ
5.5 เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยการก่อการร้ายและโจมตีด้านไซเบอร์
5.6 เพื่อลดและบรรเทาปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยต่างๆ
6. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส ได้มาตรฐาน
6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โปร่งใส
6.3 เพื่อให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ระดับแนวหน้า
6.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับการอํานวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
7.2 เพื่ออนุรกั ษ์พลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สร้างความมั่นคงทางพลังงาน
7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ
7.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ําประปาให้
ครอบคลุม
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
มุ่งใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการ
พั ฒ นาประเทศในมิ ติ ต่ า งๆ โดยการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม เสริ ม สร้ า งสั ง คมที่ มี ต รรกะทางความคิ ด บริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มสู่ ค วามสมดุ ล แก้ไ ขปั ญ หาและยกระดับ ความเจริ ญ ให้ กับ ภาคส่ว นต่ า งๆ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้อย่าง
ทั่วถึง เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เพื่อเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างมีสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชน
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-3810. ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมภิ าค
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากทําเลที่ตั้งของประเทศ เพื่อให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนทีม่ ีสมรรถภาพสูง เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ของประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงิน
และโอกาสด้านการตลาด เพื่อผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็นส่วนสําคัญในระดับภูมิภาคและโลก
ค่านิยมหลักของคนไทย เพือ่ สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้
1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4) ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7) เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรูจ้ ักการเคารพผู้ใหญ่
9) มีสติรู้ตัว รูค้ ิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
10) รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม เมื่อมีภมู ิคุ้มกันที่ดี
11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ํา หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา
12) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบนั มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสูก่ ารเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
ในการใช้บริการอย่างแท้จริง
8)ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้
ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
9)ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน
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-39๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์: ศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน สู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สังคมน่าอยู่ทุกถิ่นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่สวยงามมีเสน่ห์
เป้าประสงค์
๑) กลุม่ จังหวัดมีบรรยากาศสวยงามและมีเสน่ห์โดยใช้วิถีชีวิต เรื่องราว สถานที่ ตํานาน ประวัติศาสตร์ ความ
เชื่อ และค่านิยมของกลุ่มจังหวัดสนับสนุนการท่องเที่ยว
๒) ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ ปราศจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ : ๑) กําหนดอัตลักษณ์ของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
๒) สร้างสรรค์และปรับแต่งอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีความชัดเจนและโดดเด่นเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
สวยงาม และมีเสน่ห์
๓) ถ่ายทอดอัตลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการให้โดดเด่นและมีคุณค่า มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
หัตถกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
๑) มีการพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์
๒) รายได้จากการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ : ๑) สร้างบรรยากาศกระตุ้น ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์
๒) ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
๓) การสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เป้าประสงค์
๑) เกิดบรรยากาศที่ดึงดูดการค้าการลงทุนที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการ
จัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
๒) มูลค่าการลงทุนที่เกี่ยวเนืองกับอุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ : ๑) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
๒) ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มฐานธุรกิจการค้าและรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ใน อุตสาหกรรมเป้าหมาย
๓) ยกระดับธุรกิจการค้าการลงทุนบริการและพัฒนาการตลาดเชิงรุกให้แข่งขันได้ในระดับสากล
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-401.3.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2564)
วิสัยทัศน์
“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งบนฐานของความสง่างามทางวัฒนธรรมและศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุนระดับสากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางของการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพื้นฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยัง่ ยืน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์
1.1 ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพื้นที่
1.2 สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่มมี ูลค่าเพิ่มสูงและเชื่อมโยงกับธุรกิจใน
ชุมชนและท้องถิ่น
1.3 ส่งเสริมการท่องเทีย่ วที่มศี ักยภาพ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา จิตสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนให้
พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
2.1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทีม่ ีศักยภาพ
2.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
2.4 พัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
2.5 พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิง่ แวดล้อม เพือ่ เป็นฐานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ป้องกันการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.2 เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
3.3 พัฒนาเทคโนโลยีและเพิม่ ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสม
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความมัน่ คง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์
4.1 บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและอาชญากรรม
4.2 เสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่ชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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-41ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนทีม่ ีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม
5.1 พัฒนาขีดความสมรรถนะ และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
5.2 เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายจากการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
5.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุก และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
5.4 เสริมสร้างระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2560 - 2564)
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามกฎหมายบัญญัติ
3. ส่งเสริมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประเด็นยุทธศาสตร์ทงั้ หมด 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เป้าประสงค์ : ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่จําเป็น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดภูมิคุ้มกันทาง
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน มีความพร้อมแข่งขันและรองรับผลกระทบจากการเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างภูมิคุ้มกัน
ระบบเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับ AEC
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและเกิดประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ : ชุมชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ
กลยุทธ์ที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 การควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาขยะและมลภาวะในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
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-42ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรกั ษ์ฟนื้ ฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : ชุมชนและองค์กรภาคสังคมในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงองค์รวม
กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็วและเป็นธรรมบนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเอง
กลยุทธ์ที่ 1 สิ่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความสามัคคีและความสมานฉันท์ในหมู่คณะสามารถป้องกันและรับมือกับ
สาธารณภัย ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินใน
ชุมชน
กลยุทธ์ที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธ์ที่ 3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัญหาแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการตรวจสอบควบคุม
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน)
๒.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
“ชุมชนน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบายน้ํา
1.2 แนวทางการพัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
1.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค / ระบบประปา / แหล่งน้ํา
เพื่อการเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-432. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 แนวทางการพัฒนาด้าน การสร้างความชัดเจนและมีสว่ นรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย
องค์กรชุมชน และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2.2. แนวทางการพัฒนาด้าน การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3 แนวทางการพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการนําหลักคําสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และทํานุ
บํารุงศาสนา
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.6 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านพัฒนาข้อบัญญัติตําบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยว
ปลอดภัยให้ยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลแม่วิน
6.3 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพื่อความพอเพียงของชุมชนและ
ตําบล
6.4 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุม่ อาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
7.1. แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข
7.3 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
7.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-447.5 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้ง
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทํางานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชนและประชาชน
7.6 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับ
หน่วยงานและบริการชุมชน
7.7 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี
๒.๓ เป้าประสงค์
1. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคมีคุณภาพ เพียงพอกับความจําเป็นพื้นฐานของชุมชน
2. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบ มุ่งสู่ความยั่งยืน
3. พัฒนาเสริมสร้างสุขอนามัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. พัฒนาและยกระดับการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
7. การบริหารและการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชน ภาครัฐ เอกชน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถิ่น
๒.4 ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
หน่วยวัด : ร้อยละของระดับความสําเร็จของโครงการ / กิจกรรม
๒.5 ค่าเป้าหมาย
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนอย่างทั่วถึง มากกว่าร้อยละ 60
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการจัดการ
แบบยั่งยืน มากกว่าร้อยละ 60
3. ประชาชนในพื้นที่ตําบลแม่วินได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
รวดเร็วและเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มากว่าร้อยละ 50
4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ และประชาชนในท้องถิ่น สามารถอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนให้ดํารงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน ได้มากกว่าร้อยละ 60
5. ประชาชนตําบลแม่วินมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว
ตําบลแม่วินเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
6. ประชาชนตําบลแม่วินสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลัก ธรรมาภิบาลและการ
จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

-45๒.๖ กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้าน ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบายน้ํา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาด้านแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปา แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความชัดเจนและมีส่วนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
และภาครัฐอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์ที่ 3 การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาสวัสดิการ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพโดยทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยและองค์กรชุมชน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการนําหลักคําสอน กิจกรรมทางศาสนามาใช้พัฒนาคนในชุมชน และทํานุ
บํารุงศาสนา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริม สืบสาน สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
สนับสนุนให้จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 5 การขยายโอกาสทางการศึกษา และสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6 การขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ ว
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาข้อบัญญัติตําบล/สร้างมาตรการที่สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวปลอดภัยให้
ยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดหาตลาดรองรับราคาพืชผลทางการเกษตร
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลแม่วิน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมระบบการเกษตรเพื่อความพอเพียงของชุมชนและตําบล
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน
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-467. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมของชุมชน และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
กลยุทธ์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนให้มีความสัมพันธ์กัน
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาระบบศักยภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล ทัง้ บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทํางานต่าง ๆที่ตั้งขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และประชาชน
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สําหรับหน่วยงานและ
บริการชุมชน
กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสตรี
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน จึงได้กําหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ "ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเศรษฐกิจด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านเกษตรอย่างยั่งยืน"
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
จดยืนทางยทธศาสตร์
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-47๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล
แม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่วิน โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วินในภาพรวม ดังนี้
การวิเคราะห์ SWOT
จุดแข็ง (S = STRENGTH)
๑. การบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
2. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน เอื้อต่อการพัฒนา
3.
ผู้บริหาร ผู้นํา สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม การศึกษา และ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
4. ผู้บริหาร ผู้นํา สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับ
ที่พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
6. มีการจัดโครงสร้างภายในองค์กรที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของชุมชน
7. มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในชุมชนในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ เช่น กลุ่มหัตถกรรม กลุ่ม
พัฒนาสตรี ฯลฯ
8. มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นําการท่องเที่ยวให้ความสนใจ
9. มีแหล่งน้ําธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ในอุปโภคและบริโภคได้ตลอดปี
๑0. มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทําให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
๑1. นโยบาย อบต. ด้านการบริการงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
จุดอ่อน ( W = WEAKNESS)
๑. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินไม่สามารถ
ดําเนินการตามโครงการได้
2. มีจํานวนโครงการที่ต้องการดําเนินการเป็นจํานวนมาก และไม่ทั่วถึง
3. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
4. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
5. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
6. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการทําอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการประสานงาน
และการเชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการประสานงานและการ
เชื่อมโยงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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-48โอกาส ( O = OPPORTUNITY)
๑. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน
2. การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
5. การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล
อุปสรรค ( T = THREAT)
๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทําให้แนวทางปฏิบัติขาดความ
ชัดเจนแน่นอน
๒. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริหารจัดการพัฒนาได้ทั่วถึง
๕. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
๖. ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา และยังขาดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗. การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
๘. ปัญหาโลกร้อน สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทําให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย,ภัยแล้ง อัคคีภัย
วาตภัย เป็นต้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน พืชผลและทรัพย์สินเสียหาย
๙. การรับวัฒนธรรมตะวันตกทําให้เยาวชนรุ่นหลังหลงลืมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
พื้นที่เป้าหมาย/
ความคาดหวังและ แนวโน้มอ
ขอบข่ายและปริมาณของ
กลุ่มเป้าหมาย
นาคต
ปัญหา/
ความต้องการ
- ถนนลาดยางชํารุด
๑. โครงสร้าง
หมู่ที่ 1-19 ตําบลแม่ มีการปรับปรุงผิวลาดยาง/
- ถนนลูกรังชํารุด
วิน/ประชาชนทั่วไป
ก่อสร้างถนนลาดยาง/ปรับปรุง
พื้นฐาน
- ถนนดิน ฤดูฝนสัญจรไม่สะดวก
ถนนลูกรัง/ก่อสร้างถนนลูกรัง/
ไหลลื่น
ถนน คสล.อย่างต่อเนื่อง
- น้ําประปามีไม่เพียงพอ/ไม่ทั่วถึง
-มีการขยายเขตประปา / จัดทํา
ระบบประปาภูเขา/ปรับปรุง
- น้ําประปาไม่สะอาด
ติดตั้งระบบประปา/ระบบกรอง
- ไฟฟ้าตามชุมชน/บ้านเรือนมีไม่
น้ํา
ทั่วถึง
-มีการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้ง
- ขาดไฟฟ้าส่องสว่างตามจุดสําคัญ
เพิ่มเติม
- โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ/
-ติดตั้งเพิ่มเติม/ประสานปรับปรุง
ชํารุด
ซ่อมแซม
- ขยายโทรศัพท์พื้นฐานเพิ่มเติม
-ประสาน ขอขยายพื้นที่
- หอกระจายข่าวยังมีไม่
ให้บริการ
ครอบคลุม
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สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
- ถนน
- ประปา
- ไฟฟ้า
- โทรศัพท์
- หอกระจายข่าว
ประชาสัมพันธ์
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สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากรธรรมชาติ
2. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ - ภาวะโลกร้อน
และสิ่งแวดล้อม
- ขยะและสิ่งปฏิกูล
- ที่ดินทํากิน

3. ด้านสังคม

- สุขภาพอนามัย
- ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- สิทธิความเสมอ
ภาคชาย หญิง
- กฎหมายเบื้องต้น
สิทธิ หน้าที่ บทบาท
- การว่างงาน
- ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- แรงงานฝีมือ
- ยาเสพติด
- การศึกษา
- วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- คุณธรรม จริยธรรม

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- พื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุก
หมู่ที่ 1-19 ตําบลแม่
- ขาดแนวทางการจัดการที่
วิน/ประชาชนทั่วไป
เหมาะสม
- ปริมาณทรัพยากรสัตว์ป่าและ
สัตว์น้ําลดลง
- การเผาขยะและสิ่งปฏิกูล
- การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
- ขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
- ที่ดินส่วนใหญ่ขาดเอกสารสิทธิ์

- ขาดงบประมาณในการ
หมู่ที่ 1-19 ตําบลแม่
วิน/ประชาชนทั่วไป
ดําเนินการด้านสาธารณสุข
- สถานบริการสาธารณสุขมีไม่
ทั่วถึง
- สุขภาพของประชาชน
- ชุมชนขาดการรวมตัวเป็นกลุ่ม
ต่างๆเพื่อช่วยเหลือกันในทุกด้าน
หรือมีการรวมกันเป็นกลุ่มแต่ไม่
เข้มแข็ง
- ความเท่าเทียมสิทธิสตรีด้านการ
เป็นผู้นําชุมชน
- ประชาชนขาดความรู้ ความ
เข้าใจเรื่อง สิทธิ บทบาท หน้าที่
และกฎหมายเบื้องต้น
- การว่างงานนอกฤดูการเกษตร
- ชีวิตและทรัพย์สินยังไม่มีความ
ปลอดภัยที่แท้จริง

ความคาดหวังและ
แนวโน้มในอนาคต
- บังคับใช้มาตรการอย่างจริงจัง
เน้นการจัดการร่วมของชุมชน
-เสริมสร้างจิตสํานึกให้กับ
ประชาชน
-สนับสนุนการจัดตั้งเขตอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ป่าและสัตว์น้ํา
- รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
เผาขยะและสิ่งปฏิกูล
- มาตรการประหยัดพลังงาน
- จัดทําระบบจัดการขยะ
- ส่งเสริม/สนับสนุนการนําขยะกลั
ใช้ใหม่
- ประสานกรมที่ดิน กรมป่าไม้
ถึงความเป็นไปได้ในการออก
เอกสารสิทธิ์ หรือหาแนวทาง
ในการจัดการอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนการจัดตั้งธนาคาร
ที่ดิน
- สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานโดยเน้นใช้กองทุน
สปสช.
- สนับสนุนงบประมาณ
สาธารณสุขมูลฐาน
- ขยายสถานบริการสาธารณสุข
- ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์
กีฬา /จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ
- การก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา
- ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนามกีฬา
หรือสถานที่ออกกําลังกาย
- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม การ
รวมกลุ่มต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม
และเข้มแข็ง
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้นําสตรีให้ได้เป็นที่ยอมรับ
- อบรมให้ความรู้ /
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
- ส่งเสริมอาชีพเสริมให้เป็น
ทางเลือก
- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
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สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง

3. ด้านสังคม (ต่อ)

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ปัจจัยพื้นฐานการครองชีพยังขาด หมู่ที่ 1-19 ตําบลแม่
แคลน
วิน/ประชาชนทั่วไป
- กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้อยโอกาส
ไม่ได้รับการดูแล
- แรงงานฝีมือขาดแคลน
- ยาเสพติดยังไม่หมดโดยสิ้นเชิง

ความคาดหวังและ
แนวโน้มในอนาคต
- เพิ่มความช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
- ส่งเสริม/เหลือสนับสนุน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริม พัฒนางานฝีมือ
- สร้างเครือข่ายชุมชน ต่อต้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังป้องกัน
- เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
-เพิ่มความช่วยเหลือ สนับสนุนให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
- ส่งเสริม/เหลือสนับสนุน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- ส่งเสริม พัฒนางานฝีมือ
- สร้างเครือข่ายชุมชน ต่อต้าน
ป้องกัน เฝ้าระวังป้องกัน
- เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- การสอนเสริมหลักสูตรท้องถิ่น
การทําหลักสูตรร่วมกับชุมชนใน
รู ป แบบหลั ก สู ต รท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
สถาบันการศึกษา
- สนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน
- การสนับสนุนศูนย์บริการ
การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย
- จั ด อบรมให้ ค วามรู้ ห ลั ก สู ต ร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- สนับสนุน ส่งเสริม โครงการ/
กิจกรรม ที่สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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4. ด้านเศรษฐกิจ

5. ด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
- สถานที่ท่องเที่ยว
- ปัจจัยการผลิตและ
การตลาด
- อาชีพและรายได้
ของประชาชน

- การเมืองและการ
ปกครอง
- การบริการ
สาธารณะ
- การบริหารงานใน
องค์การบริหารส่วน
ส่วนตําบล

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ขาดการจัดการอย่างเป็น
หมู่ที่ 1-19 ตําบลแม่
ระบบและทําให้คนในชุมชนไม่ได้ วิน/ประชาชนทั่วไป
รับผลประโยชน์อย่าเต็มที่
- แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม
มีผลกระทบต่อทรัพยากรต่อชุมชน
- การคมนาคมและภูมิทัศน์
โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว
- ผลผลิตการเกษตรราคาตกต่ํา
- การปนเปื้อนสารเคมีของ
ผลผลิตทางการเกษตร
- การผูกขาดการตลาด
- ประชาชนว่างงานหลังฤดูกาล
ผลิต
- ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง
และ
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
- การรับรู้ข่าวสารทางราชการ
- การบริการสาธารณะยังไม่
ทั่วถึง
- คณะผู้บริหารและสมาชิกยัง
ขาดความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่
กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยังขาดความเข้าใจ
ในระเบียบและกฎหมาย

อบต.แม่วิน/บุคลากร
ของ อบต.แม่วิน
อําเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่

ความคาดหวังและ
แนวโน้มในอนาคต
- สนับสนุนการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมโดยคนในชุมชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เช่น
การก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเข้า
การปรับภูมิทัศน์โดยรอบ
- ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์
- การประกันราคาพืชผลทาง
การเกษตร
- ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ
- รวมกลุ่ม ตั้งสหกรณ์ จําหน่าย
ตลาดกลาง
- จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงานด้าน
อาชีพให้กับประชาชน
- อบรมจัดกิจกรรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง
- ติดประกาศ เสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ทางสถานี วิทยุ
และอินเตอร์เน็ต
- ขยายเขตการให้บริการ
สาธารณะ
- อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน
- อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน
- จัดหาเพิ่มเติม พัฒนาปรับปรุง
ให้ทันสมัย
- ขยายกรอบอัตรากําลังให้
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับการ
ถ่ายโอน
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ส่วนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
๑

๒
๓

๔

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ด้าน

แผนงาน

บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แผนงานบริหารงาน สํานักปลัด
ทั่วไป
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ
แผนงานเคหะและ กองช่าง
ชุมชน
แผนงานการเกษตร สํานักปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด

บริการชุมชนและ
สังคม
การดําเนินงานอื่น
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานงบกลาง
แผนงานการศึกษา

๕

ด้านการท่องเที่ยว

บริการชุมชนและ
สังคม

๖

ด้านเศรษฐกิจ

บริการชุมชนและ
สังคม

สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

แผนงานการศาสนา กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการศาสนา กองการศึกษาฯ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการเกษตร สํานักปลัด

-68แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองช่าง,
กองคลัง,
สํานักปลัด,
กอง
การศึกษาฯ

ส่วนที่ ๔
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
ยุทธศาสตร์
7

รวม

ด้าน

แผนงาน

ด้านการเมือง การ
บริหารทั่วไป
ปกครอง และการบริหาร
จัดการองค์กร
บริหารทั่วไป

7 ยุทธศาสตร์

บริการชุมชนและ
สังคม
การดําเนินงานอื่น
๔ ด้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
แผนงานบริหารงาน สํานักปลัด , กอง
ทั่วไป
คลัง
แผนงานการรักษา สํานักปลัด
ความสงบภายใน
แผนงานสร้างความ สํานักปลัด
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
สํานักปลัด
๑๐ แผนงาน
4 สํานัก/กอง
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หน่วยงาน
สนับสนุน
กองช่าง,
กองคลัง,
สํานักปลัด,
กอง
การศึกษาฯ

ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีของอค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดําเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปีขอ
งอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํา บลให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ว างไว้ เกิด ประสิ ท ธิภ าพประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓
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-321โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนัง สื อกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวั นที่ ๒ กุม ภาพัน ธ์
๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ ีความยุง่ ยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและบาง
เรื่องอาจทําไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
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-322๓) ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ
ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

***************************

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

