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บทที่ 1 
บทน ำ 

 องค์ประกอบลักษณะงาน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยน าเสนอดังนี้ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์ 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   เป็นแผนพัฒนาที่มี 
ความยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมภายนอก   เน้นการรวบรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนจังหวัด 
และกรอบนโยบาย  ทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
 ภายในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ประกอบด้วยวิสัยทัศน์       
พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาและแผนงาน / โครงการ  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ใสที่จะด าเนินการภายในปี พ.ศ. 2558 - 2562  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ชัดเจน 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
1. เพ่ือสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ใส  ตามศักยภาพของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนสามปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส

ในภาพรวม 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และ

ส่วนท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 
ในการจดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   มีความมุ่งหวังที่จะให้ 

การพัฒนาต าบลแม่ใส  ที่มุ่งการพัฒนาตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดย
ค านึงถึงศักยภาพของท้องถิ่นที่มีอยู่และให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ลักษณะของงานโครงการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใสสามารถด าเนินการได้ซึ่งการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  ใช้กลยุทธและ
เทคนิคในการจัดท าดังนี้ 
 1. ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือวางทิศทางการพัฒนาในอนาคต  และสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  มีความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 2. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแม่ใสและจากส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืน 
 3. พิจารณาข้อจ ากัดได้แก่  ขอบเขต  อ านาจหน้าที่  สภาพทางการเงิน  ตลอดจนบุคลากรใน
องค์กร 
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 4. แสวงหาแนวทางปฏิบัติที่จะท าให้แผนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 5. ประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  หากมีทางเลือกท่ีเหมาะสมหลายทางให้น าทางเลือกเหล่านั้น
มารวมกันให้เป็นแผนพัฒนาที่เป็นไปได้มากที่สุด 
 
 6. เปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติจากนโยบาย  เป็นโครงการกิจกรรมและงบประมาณด าเนินการให้
ชัดเจน 
 
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติโดยมีทิศทางการบรรลุจุดมุ่งหมาย 
2. เพ่ือให้บรรลุถึงประสิทธิภาพอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดการประหยัด 
3. ลดความไม่แน่นอนกับเหตุการณ์ในอนาคต 
4. เพ่ือเป็นเกณฑ์การควบคุมในการวางแผนจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตถกรรมและการสร้างสรรค์การวางแผนพ้ืนฐานด้านการตัดสินใจ 
6. พัฒนาแรงจูงใจระบบการวางแผนที่ดีบ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจ 
7. พัฒนาการแข่งขันขยายขอบข่ายการท างาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน   ปรับปรุงสิ่งต่างๆ 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดีเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรในกิจกรรม ต่าง ๆ  
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บทที่  2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. สภำพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง     

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  12  บ้านแม่ใสเหล่าใต้  ต าบลแม่ใส  
อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา   อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองพะเยาไปทางทิศใต้ ประมาณ  10  กิโลเมตร   
และมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193  สายแม่นาเรือ – แม่ใจ  เป็นถนนสายหลักตัดผ่านต าบลแม่ใส 
1.2 เนื้อที ่

ต าบลแม่ใสมีเนื้อที่ประมาณ  29.96  ตารางกิโลเมตร   
1.3 ภูมิประเทศ 

ต าบลแม่ใสมีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มติดกับกว๊านพะเยา    มีแม่น้ าแม่ใสเป็นแม่น้ าสาย 
หลักท่ีไหลผ่านต าบลลงสู่กว๊านพะเยา 
        อาณาเขต      ทิศเหนือ  ติดกับกว๊านพะเยาและต าบลเวียง  อ าเภอเมืองพะเยา 
         ทิศใต้  ติดกับต าบลแม่กา   และต าบลแม่นาเรือ 
         ทิศตะวันออก ติดกับต าบลแม่ต  า และต าบลแม่กา      
         ทิศตะวันตก ติดกับต าบลแม่นาเรือและต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา 
         ลักษณะภูมิอำกำศ  

เป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดูกำล  ดังนี้ 
 - ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม -  มิถุนายน   อากาศจะร้อนอบอ้าว  เฉลี่ยอากาศในช่วงฤดูร้อน 
ประมาณ 30 – 40 องศาเซลเซียส 
 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแน่น  เฉลี่ย 1,045 มิลลิเมตร 
 - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 
ระหว่าง 16 องศาเซลเซียส ลงไปถึง 10 องศาเซลเซียส 
1.4  เขตกำรปกครอง      



4 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส    มีจ านวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  12  หมู่บ้าน   และมีพ้ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  บ้านร่องไฮ   หมู่ที่  7  บ้านสันช้างหิน 
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ใสกลาง   หมู่ที่  8  บ้านแม่ใสหัวขัว              
 หมู่ที่ 3   บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง  หมู่ที่  9   บ้านแม่ใสเหนือ 

หมู่ที่ 4   บ้านแม่ใสเหล่า   หมู่ที่ 10  บ้านสันป่าถ่อน  
 หมู่ที่ 5   บ้านบ่อแฮ้ว   หมู่ที่ 11  บ้านร่องไฮ 
 หมู่ที่ 6   บ้านสันป่าถ่อน   หมู่ที่ 12  บ้านแม่ใสเหล่าใต้ 
1.5 ประชำกร 

ประชากรที่อยู่อาศัยในต าบลแม่ใสตามส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   พฤษภาคม 
2557 รวมทั้งสิ้น 6,264 คน แบ่งเป็น  ชาย  3,009  คน   หญิง  3,255   คน  จ านวนครัวเรือน 2,145 
ครัวเรือน 

 
 
2.  สภำพทำงเศรษฐกิจ 

2.1  อาชีพ 
เกษตรกรรม  ประมาณร้อยละ   75 
ค้าขาย  ประมาณร้อยละ   10 
รับจ้างทั่วไป  ประมาณร้อยละ   10 
รับราชการ  ประมาณร้อยละ     5 

2.2  หน่วยธุรกิจ 
ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 1 แห่ง 
โรงสี   4 แห่ง 

  3.  สภำพทำงสังคม 
3.1  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา   1 แห่ง 
 -โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 
โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ) 1 แห่ง 
 -โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง 
 -โรงเรียนอนุบาลจ าเนียรวิทยา 
การศึกษานอกโรงเรียน  1 แห่ง 
 -ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลแม่ใส  
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ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 12 แห่ง  

3.2  สถาบันและองค์กรศาสนา 
วัด / ส านักสงฆ์    5 แห่ง 

3.3 การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   1 แห่ง 
พนักงานสาธารณสุขชุมชน   5  คน 
สถานพยาบาลเอกชน    1  แห่ง 

3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        สถานีต ารวจ(หน่วยบริการประชาชน)    1 แห่ง 

       จ านวนการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ   
   อัคคีภัย  -  ครัง้ / ปี  2557  ความเสียหาย       -     บาท 
    ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย      -          ครัวเรือน 

วาตภัย   4 ครั้ง / ปี 2557 ความเสียหาย    940,313   บาท 
    ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย  1,006  ครัวเรือน 
   อุทกภัย  -  ครั้ง / ปี 2557  ความเสียหายประมาณ  -  บาท 

ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย  -  ครัวเรือน 
 

 
  4.  กำรบริกำรพื้นฐำน   

4.1 การคมนาคม 
มีถนนสายหลักระหว่างหมู่บ้านและต าบล  ดังนี้ 
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1193  สายแม่นาเรือ – แม่ใจ   
ถนนทางหลวงชนบท  สายแม่ใส – สันป่าม่วง 
ถนนทางหลวงชนบท  สายแม่ใส – ร่องค า    ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ อบจ. 
ถนนทางหลวงชนบท  สายแม่ใส – แม่กา      ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ อบจ. 

4.2 การโทรคมนาคม 
ที่ท าการไปรษณีย์   - แห่ง 
สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แห่ง 

4.3 การไฟฟ้า 
มีหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จ านวน  12  หมู่บ้าน 

4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าห้วย , ล าน้ า   11 แห่ง 
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       บึง , หนองและอ่ืน  ๆ      2  แห่ง 
4.5 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

ฝาย       17 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น            703 แห่ง 
บ่อโยก         5 แห่ง 
อ่างเก็บน้ า         5 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน       6 แห่ง 

5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
มีหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดกับกว๊านพะเยา  3  หมู่บ้าน  ซึ่งชาวบ้านอาศัยกว๊านพะเยาเป็นแหล่ง

ในการหาเลี้ยงชีพโดยการประกอบอาชีพประมง 
6.  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพในท้องถิ่น 

6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จ ำนวนคณะผู้บริหำรมี  3  คน  ประกอบด้วย 
- นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  ท่าน 

จ ำนวนพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงฯ   มี    30  คน ประกอบด้วย   
- ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล            16    คน 
- ต าแหน่งในส่วนการคลัง          4    คน 
- ต าแหน่งในส่วนโยธา        7    คน 
- ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     3    คน 
 
 
 
ระดับกำรศึกษำ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย , อาชีวศึกษา  ปวช. จ านวน    3       คน 
- อนุปริญญา , ปวส., ปวท.   จ านวน    2       คน 
- ปริญญาตรี     จ านวน            17       คน 
- สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน    8       คน 
              รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส ( ข้อมูล ณ วันที่ 1  พฤษภำคม 2557 ) 
ประจ าปีงบประมาณ   2557 เป็นจ านวนเงิน     28,823,996.26   บาท   แยกเป็น 

 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง         167,520.18   บาท 
 รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้        9,147,258.46   บาท 
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 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล              7,092,229.81 บาท 
 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ         12,416,987.81 บาท 
 
จุดเด่นของพ้ืนที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล 
 ต าบลแม่ใสเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มติดกับกว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในการ
ประกอบอาชีพของชาวบ้านที่อาศัยติดกับกว๊านพะเยา    อีกท้ังประชากรในต าบลส่วนใหญ่ก็มีการศึกษา
ค่อนข้างดี  เห็นความส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
 
6.2 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

- ส่งเสริมให้มกีารรวมกลุ่มอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม 
- มีกองทุนหมุนเวียนให้สมาชิกภายในกลุ่มกู้ยืมได้ 

ด้ำนสังคม 
-  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  
- ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
- อบรมความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามัคคีในชุมชน 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายที่สัญจรไม่สะดวกในแต่ละหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ใช้ในการเกษตรและการคมนาคม 
- จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตบริการไฟฟ้า – ประปา 
- ก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ อบต.แม่ใส 
- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานบ้านแม่ใส หมู่ที่ 8 
- ปรับปรุงห้องน้ าฌาปนสถานบ้านสันป่าถ่อน หมู่ที่ 10 
- ปรับปรุงอาคารอนเกประสงค์ฌาปนสถานบ้านแม่ใสเหล่า หมู่ที่ 4 

ด้ำนแหล่งน้ ำ 
- ปรับปรุงสถานีสูบน้ า 
- จัดหาน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค 
- ขุดลอกล าห้วยต่าง ๆ  

 
ด้ำนสำธำรณสุข 

-  สนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรค 
- อบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ 
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- จัดกิจกรรมรณรงค์การก าจัดลูกน้ ายุงลาย  เพ่ือการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
- จัดกิจกรรมรณรงค์วัน อสม.ต าบลแม่ใส 
- ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิก) 
- จัดกิจกรรม ต าบลแม่ใส  เมืองน่าอยู่ 
- จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร 
- อบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้น าชุมชน  และพนักงานส่วนต าบล 
- จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการบริหาร 

ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
-  โครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในเขตต าบลแม่ใส 
- จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนในเขตต าบลแม่ใส 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในต าบล 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ  

ด้ำนอ่ืน ๆ  
- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
- ก่อสร้างสนามฟุตซอล 
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บทที่ 3 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 หลักกำรและแนวคิดในกำรวำงแผน 

1. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
5. แผนพัฒนาอ าเภอ 
6. นโยบายผู้บริหาร 

กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล 
 นโยบายรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย  ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  โดยมีมาตรการต่าง ๆ  
ที่ส าคัญได้แก่  มาตรการป้องกัน   มาตรการด้านการปราบปรามและการลงโทษ  มาตรการติดตาม
ตรวจสอบ  และวิจัยประเมินผล  และมาตรการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพ่ือลดปัญหาทุจริต
คอรัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 โดยได้ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  และให้ความส าคัญในการพัฒนาบนพื้นฐานการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและความโปร่งใสในการบริหารการ
พัฒนา 
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์พัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557-2560) 
 มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุกในการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพ่ือเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคที่สามารถ
เชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิลุ่มแม่น้ าโขงและเอเชียใต้  ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  รวมทั้งสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นให้ยั่งยืนตามวิสั ยทัศน์ “ประตู
การค้าสู่สากลบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำกำร 
 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นฐานการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพชุมชน
และความเป็นอยู่ของประชาชน  รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพของคนในระดับการฟ้ืนฟู  
ป้องกัน  และการบริหารจัดการสภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถแข่งขันสาขาเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่ม
จังหวัดและประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้อย่างเหมาะสมตามวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  
สังคมเข้มแข็งพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 
แผนพัฒนำอ ำเภอ 
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 สนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมอาชีพ  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี  ภาคเกษตรกร  อุตสาหกรรม
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 นโยบำยผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่ใส   ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำไว้  8 ด้ำน
ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
เน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ   และมีการพัฒนาความรู้

และทักษะฝีมือแรงงาน   มองหาลู่ทางการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับการตลาด  ลดปัญหาการว่างงาน   
ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ฯ เป็นแบบอย่าง  รวมไปถึงความต้องการให้ต าบลแม่ใส  
มีการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร และด้านอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม และท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
1.3 มีเงินหมุนเวียนให้กลุ่มอาชีพสามารถกู้ยืมเพ่ือเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  เพ่ือลดต้นทุนการเกษตร 
1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพ่ิมรายได้  นอกเหนือจากอาชีพหลัก 
1.6 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตามแนวพระราชด าริ 
1.7 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ใส  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น            

                              
2.นโยบำยด้ำนสังคม 
เน้นการส่งเสริมให้ชุมชนเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   การแพร่ 

ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร  ส่งเสริมกิจกรรมของ
ชุมชนโดยให้การสนับสนุนกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน   มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับประชาชนต าบลแม่ใส  
ทั้งเด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมงานด้าน
สาธารณสุขให้ต าบลแม่ใสต าบลที่สะอาด  ไร้มลพิษ   ปลอดยาเสพติด  สนับสนุนให้เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ  โดยจัดให้มีการแข่งขัน
กีฬาทั้งระดับเด็กเยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี  ส่งเสริมสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรม  
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โดยการจัดให้มีงานประเพณีต่าง ๆ ของต าบลอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี    ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความสามัคคีในชุมชน  โดยจัดให้มีลานกีฬา 
     พร้อมอุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน 

  2.2 กิจกรรมกีฬาเพ่ือสุขภาพ เช่น  การเต้นแอโรบิค การฟ้อนเจิง ร าวงย้อนยุค และอ่ืน ๆ  
  2.3 ส่งเสริมกีฬาสามัคคีในต าบลและกีฬาในระดับอื่น ๆ  

2.4 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาประชาชน  และกีฬาเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติดและ 
     สร้างความสามัคคีในชุมชน 

  2.5 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแม่ใส 
  2.6 อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชน และประชาชน 
  2.7 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี 
  2.8 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 
  2.9 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อและผู้พิการ 
  2.10 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ 
  2.11 สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพ่ือไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท  และเป็นที่ปรึกษาทาง 
                           กฎหมายให้แก่ประชาชน              
  2.12 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของต าบล  และจัดตั้งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
  2.13  โครงการฝึกอบรม  และฝึกทบทวนให้ความรู้แก่ อปพร. 

 

3. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ให้บริการและจัดการกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อน   เนื่องมาจากเรื่องของโครงสร้าง 

พ้ืนฐานตลอดจนการจัดหาและการบ ารุงรักษาโดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ผลักดันให้มีการจัดระบบ
ทางด้านสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน   จัดให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน   มีเส้นทางการคมนาคม
ภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานมีการคมนาคมที่ปลอดภัย   จัดให้มีน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอโดย
การขุดลอกล าคลอง    ล าห้วยต่าง ๆ ให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  3.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสายการเกษตรเพื่อการขนย้ายพืชผลทางการเกษตรให้ 
                          สะดวกยิ่งขึ้น                  
  3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางสัญจรภายในต าบลแม่ใส  ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
  3.3 จัดหาไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟสัญญาณจราจร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลแม่ใส เพ่ือ 
                          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนต าบลแม่ใส 
  3.4 ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมที่สาธารณะต่าง ๆ ภายในต าบล 

4. นโยบำยด้ำนแหล่งน้ ำ 
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  4.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภคในต าบลแม่ใสให้เพียงพอต่อความ 
                          ต้องการ 
           4.2 ก่อสร้างสะพาน  และวางท่อระบายน้ าเพื่อความสะดวกในการสัญจรและแก้ไขปัญหา 
                          น้ าท่วม                  
  4.3 จัดท าโครงการเทดาดคอนกรีตรางระบายน้ า  เพื่อให้น้ าไหลโดยสะดวก 
  4.4 จัดท าโครงการขุดลอกล าเหมือง หรือแปล่งน้ าที่ตื้นเขิน และสร้างฝายเก็บน้ า เพ่ือ  
                          ป้องกันปัญหาน้ าท่วม  และปัญหาภัยแล้ง 
 
  5. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข 
  5.1 อบรมและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ 
  5.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ อสม.ต าบลแม่ใส 
  5.4 โครงการตรวจภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.5 โครงการคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
  5.6  โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 
  5.7  โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตในชุมชน 
  5.8  โครงการสนับสนุนงานแพทย์แผนไทย 
  5.9  โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพชาวต าบลแม่ใส 
  5.10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ 
  5.11 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
  5.12  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ 
  5.13  โครงการมหกรรมสุขภาพต าบลแม่ใส 
 

6.นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้น าและพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้มีขีดความสามารถใน

การพัฒนาการท างานได้ดียิ่งขึ้น  ตลอดจนพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กรด้านวัสดุ   อุปกรณ์   เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาการกระจายข้อมูลข่าวสารให้ราษฎร
ได้รับรู้ข่าวสารได้ดียิ่งขึ้น  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการก าหนด
นโยบายการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองการปกครอง   การท าประชาพิจารณ์ หรือการ
ประชามติในกรณีที่เรื่องต่าง  ๆ  มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  6.1 บริหารงานโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
  6.2 อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกองค์การ 
                         บริหารสว่นต าบลให้มีความรู้  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพใน   
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                         การ   บริการประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึงและเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพ่ือเตรียม   
                         รับเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน                                               
  6.3 จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  และอุปกรณ์  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการ 
                          บริการประชาชน 
                     6.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับ 
                          ประชาชน 
  6.5 จัดให้มีโครงการ อบต.แม่ใส พบประชาชน เป็นประจ าทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วน  
                         ร่วมตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และปัญหาความต้องการของประชาชนในต าบลแม่ใส                        
  6.6  ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  และระบบ   
                           สาธารณูปโภคของส านักงานให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ   
                           ประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
                            

  7. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
  7.1 ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 
                          งามของท้องถิ่น 
  7.2 สนับสนุนงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง  และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
  7.3 ส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์  แห่ไม้ค้ าต้นศรีมหาโพธิ์  ประเพณีรดน้ าด าหัว 
                          ผูสู้งอายุ ประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนประเพณีที่ส าคัญ 
                          อ่ืน ๆ ของต าบลแม่ใส 
                    7.4 สนับสนนุและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
  7.5 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  และการเรียนรู้นอกระบบ 
  7.6 ส่งเสริมและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ 
                          ประชาคมอาเซียน 
  7.7 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในต าบลแม่ใสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 
                          บริหารส่วนต าบลแม่ใส 
                           
  7.8 โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน 
  7.9  ส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์  และประเพณีลอยกระทง 
  7.10 ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก  และการแข่งขันกีฬาเยาวชน 
  7.11 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสให้มี 
                           ประสทิธิภาพทั้ง 
                           ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร  ด้านสภาพแวดล้อม 
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  8. นโยบำยด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
           มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม    จนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหลักการจัดการระบบผังเมืองในอนาคต   ที่จะส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมมีปัญหาในภายหลังโดยมีแนวทางการด าเนินงานใช้มาตรการส่งเสริม  บังคับ   และป้องกันใช้
บทลงโทษ  ตลอดจนให้ความรู้เทคนิคการป้องกันผลกระทบต่อธรรมชาติ   ตลอดจนนโยบายการส่งเสริม
การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  มุ่งเน้นการอนุรักษ์พัฒนาดูแลแหล่งน้ าธรรมชาติ
ภายในต าบลแม่ใส   ส่งเสริมบ าบัดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยการจัดท าบ่อบ าบัดน้ า
เสี ย เพ่ื อท าน้ า เสี ย ให้ เป็ นน้ าที่ สะอาดก่อนปล่อยลงสู่ แม่น้ าล าคลอง   ส่ ง เสริมการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  และปลูกต้นไม้ทดแทนป่าไม้ที่โดน
ท าลาย โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  8.1 ส่งเสริมการจัดโครงการต าบลแม่ใสน่าอยู่ 
  8.2 ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในต าบลแม่ใส  เพ่ือให้ต าบลแม่ใสมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
  8.3 ส่งเสริมให้มีการจัดท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย  ให้แก่บ้านเรือนที่มีพ้ืนที่ติดแหล่งน้ าสาธารณะ 
  8.4 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.5 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการบริหารจัดการขยะ 
  8.6 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน 
จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจึงได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดังนี้ 

ในการพัฒนาต าบลแม่ใส  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสได้ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนาถึงความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของท้องถิ่น   ในช่วงระยะเวลาสามปี  ( ระหว่าง พ.ศ. 2558  - 2560) 
โดยได้ก าหนดออกเป็น  5   ยุทธศาสตร์  24  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการ  
               ท่องเที่ยวและการลงทุน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาองค์ความรู้  ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ  
                เพ่ิมศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับ  
               สากล  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำสังคม กำรศึกษำและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลัก 
               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                 
แนวทางท่ี 2 อนุรักษ ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้  องค์กรชุมชนหรือภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการ 
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                พัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกัน 
                ความมั่นคง 
แนวทางท่ี 7 ส่งเสริม บุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน  
แนวทางท่ี 2 พัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมี 
               ประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้านมลภาวะ 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4  รักษำควำมม่ันคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แนวทางท่ี 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 4 เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
แนวทางท่ี 5 เสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
แนวทางท่ี 6 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 
 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
แนวทางท่ี 1  บริหารจัดการองค์กร  ตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมสนับสนนุการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชาสังคม 
แนวทางท่ี 3  พัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 4  ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น 
1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1  การคมนาคมภายในหมู่บ้านและถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรยังไม่ทั่วถึง 
 1.2  ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ปัญหำกำรผลิต  รำยได้  และกำรมีงำนท ำ 
 2.1 เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
 2.2 ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
 2.3 ขาดการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรจากภาครัฐอย่างจริงจัง 
 2.4 แรงงานว่างเพราะเกษตรกรมีความรู้น้อยและประสบการขาดทุนจากการท าเกษตรกรรม 
 2.5 ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย 
 3.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
 3.2 ประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์แบบสุก ๆ ดิบ ๆ  
 3.3. ปัญหาโรคภัยอ่ืน ๆ  
4. ปัญหำแหล่งน้ ำดื่มน้ ำบริโภคและน้ ำที่ใช้ในกำรเกษตร 
 4.1 น้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอในฤดูแล้ง  เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดี 
 4.2 ระบบน้ าประปาในหมู่บ้านที่มีอยู่บริการให้ประชาชนไม่ครบทุกครัวเรือน 
 4.3 ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  ที่มีอยู่ไม่สะอาด  ไม่ได้มาตรฐานและมีไม่เพียงพอต่อ 
                    การท าประปาหมู่บ้าน  ไม่มีสถานีขุดเจาะบ่อบาดาล 
5. ปัญหำด้ำนควำมรู้  กำรศึกษำ  และวัฒนธรรมเพื่อกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต 
 5.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีการศึกษาน้อย 
 5.2 สถานที่ให้บริการข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ 
 5.3 สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอ 
6.  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 เกษตรกรยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีในการท าเกษตรกร  เป็นเหตุให้คุณภาพของดินลดลง 
 6.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 ประชาชนไม่มีความรู้ในการบริหารก าจัดขยะ 
 6.4 ขาดสถานที่ก าจัดขยะหรือฝังกลบขยะ 
7. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 6.1 ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจและไม่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
8. ปัญหำด้ำนอ่ืน ๆ  
 8.1 ชุมชนขาดสถานที่ส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน 
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 8.2 ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 8.3 ขาดสถานที่ออกก าลังกาย 

 

 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
1. ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนส าหรับการคมนาคมในหมู่บ้าน 
 1.2 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนส าหรับการคมนาคมสู่พื้นที่การเกษตร 
 1.3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  และถนนลาดยาง 
 1.4 ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า  และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
2. ควำมต้องกำรด้ำนกำรผลิตรำยได้  และกำรมีงำนท ำ 
 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  รวมถึงเงิน 
                ทุนหมุนเวียน 
 2.2 ส่งเสริมและจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 2.3 อบรมให้ความรู้  ทักษะและสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพเสริม 
 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนจ้างงานภายในต าบล 
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพ่ิมข้ึน 
 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  แปรรูปสินค้าทาง 
                การเกษตร 
3. ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย 
 3.1 ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัยที่ถูกต้อง 
 3.2 จัดให้มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องโรคติดต่อ และโรคอ่ืน ๆ  
 3.3. จัดให้มีการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 3.4 จัดให้มีการป้องกันโรคติดต่ออ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น 
4. ควำมต้องกำรด้ำนแหล่งน้ ำดื่มน้ ำบริโภคและน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
 4.1  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี 
 4.2  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  ให้สะอาดได้มาตรฐานและเพียง 
                 พอต่อความต้องการของชุมชน 
      4.3  ขุดลอกคลองและเทดาดคอนกรีตล าเหมืองเพ่ือให้น าไหลเข้าสู่พื้นการเกษตรได้สะดวก 
      4.4  สร้างรางระบายน้ าเพ่ือให้น้ าไหลได้สะดวกเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
5. ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมเพื่อปรับปรุงชีวิต 
 5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาสูงขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ 
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 5.2  ก่อสร้างสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกหมู่บ้าน 
 5.3 จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้เช่น 
                คอมพิวเตอร์ 
 5.4 สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชนในการฟ้ืนฟูภูมิปัญญา  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 5.5 สนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาและศูนย์พัฒนา 
                เด็กเล็ก 
6. ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก  หรือปุ๋ยคอกในการท าเกษตร เพ่ือบ ารุงรักษาคุณภาพดิน 
 6.2 ส่งเสริมจิตส านึกเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 อบรม  ทักษะความรู้ในการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 6.4 จัดหาสถานที่ท้ิงขยะหรือฝังขยะ 
 6.5 ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับสภาพหน้าดิน 
7. ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 7.1 จัดให้มีการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
       ของผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล   สมาชิก อบต. ตลอดจนผู้น าชุมชน 
 7.2 ด าเนินการเผยแพร่   ประชาสัมพันธ์  ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลให้กับ 
                ประชาชน 
8. ควำมต้องกำรด้ำนอ่ืน ๆ  
 8.1 สร้างลานกีฬาเพ่ือให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
 8.2 สร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 8.3 สร้างสวนสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ 
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ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต 

ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT  ANALYSIS 
1. จุดแข็ง  (STRENGTH : S) 

- ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาอย่างทั่วถึง 
- การคมนาคมสะดวก  ใกล้ตัวเมือง 
- มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
- มีการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้ในชุมชน 
- มีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เข้มแข็ง 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. จุดอ่อน  (WEAKNESS : W) 
-    ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ 
- ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลดี 
- สินค้าชุมชนขาดตลาดรองรับ 
- ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ซ้ าซาก 
- ขาดแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
- ปัญหาหนี้สินและความยากจน 

3. โอกำส(OPPORTUNITO :O)  
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- นโยบายรัฐบาลส่งเสริมกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
- จังหวัดพะเยาให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนและสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นใน

ด้านต่าง ๆ  ได้ 
- ประชาชนมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

4. อุปสรรค ( THREAT : T ) 
- ต าบลแม่ใสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหา 
- กลไกตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ราคาผลผลิตและรายได้ไม่แน่นอน 
- ค่านิยมสมัยใหม่ที่ให้ความส าคัญกับความเจริญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจการพัฒนาทาง

อารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรก ำหนดควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำตร์ 
******************************* 

 ต าบลแม่ใสเป็นต าบลที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ดังจะเห็นได้จากการที่มีการจัดงานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เป็นประจ าทุกปี  อาทิ เช่น การจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลแม่ใส  การจัดงานประเพณีสงกรานต์    
(ปี๋ใหม่เมือง) ประเพณีสลากภัตต์  ประเพณีขอฝน  การถวายเทียนพรรษา  และประเพณีอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
ต าบลแม่ใส  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลแม่ใส  และการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในต าบลแม่ใสเป็นอย่างดี
ยิ่ง   
 ถ้าต าบลแม่ใสยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างนี้ตลอดไป  จะ
ส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีของต าบลแม่ใส   และจะมีผลกระทบในทางที่ดีต่อประชาชนต าบลแม่ใส คือ จะมี
นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด  หรือจากต่างประเทศ เข้ามาเที่ยวชมดูศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ในต าบล  
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แม่ใส  ท าให้เกิดการกระจายรายได้ในต าบลแม่ใส  ซึ่งเกิดจากการจ าหน่ายสินค้าที่เป็นสินค้า OTOP ของ
ต าบลแม่ใสได้   
 ดังนั้น  ในต าบลแม่ใส ควรจะต้องมีหน่วยงานระดับจังหวัด  และระดับประเทศ รับรองและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเป็นสิ่งที่จะยืนยันให้
ประชาชนจากที่ อ่ืน หรือ นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นว่า ในต าบลแม่ใสเป็นต าบลที่มี 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด  และระดับประเทศมาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ในพื้นที่ 
***************** 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสได้รับมอบศูนย์ฝึกอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสันป่าถ่อน สังกัดกรม
ศาสนาเดิม  ตามภารกิจถ่ายโอน ฯ มาบริหารจัดการเอง  โดยเปลี่ยนชื่อจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
สันป่าถ่อน เป็น  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์  และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ  โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสเป็นผู้รับผิดชอบใน
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การบริหารจัดการศูนย์ ฯ ทั้งหมด  เพ่ือให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส 
 ในส่วนของบุคลากรด้านการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสได้มีการพัฒนาบุคลากร  โดย
การส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บุคลากรดังกล่าวได้น าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการท างาน  ส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส  
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับอ าเภอ  ในการเข้าประกวดศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอด
เยี่ยมระดับจังหวัดพะเยา  จนสามารถเป็นตัวอย่างให้ อปท.อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาศึกษาดูงานด้าน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส   นอกจากนี้บุคลากรด้านการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนกำรณ์ทำงสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภำพแวดล้อมในพื้นที่ท่ีผ่ำนมำ 
และคำดกำรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
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**************** 
สถำนกำรณ์ทำงสังคม 
  

ต าบลแม่ใสประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,182 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งหมด 6,264 คน แยกเป็น ชาย 3,009 คน และหญิง 3,255 คน  แต่เดิมประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าสวน ท าไร่ เป็นหลัก แต่ละครอบครัวจะอยู่กันเป็น
ครอบครัวใหญ่ และมีลูกกันเป็นจ านวนมาก โดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งจะมีบุตรไม่น้อยกว่า 5 คน และมี
ลูกหลานอยู่ด้วยกันในครอบครัว เพ่ือช่วยกันท าการเกษตร 
 ปัจจุบันสภาพครอบครัวของคนในต าบลแม่ใสมีการเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนมีลูกกันน้อย โดย
เฉลี่ยครอบครัวหนึ่งจะมีบุตร 2 คน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวยให้มีบุตรจ านวนมาก ประกอบ
กับประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น การประกอบอาชีพเริ่มเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่เป็นครอบครัวเกษตรกรรม 
ปัจจุบันหันมาประกอบอาชีพรับจ้างเพ่ิมมากขึ้น และส่วนใหญ่มักจะท างานนอกบ้าน บางส่วนไปเช้าเย็น
กลับ แต่มีบางส่วนที่ออกไปท างานต่างจังหวัด ครอบครัวที่เคยอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นครอบครัว
ใหญ่ ปัจจุบันจึงเปลี่ยนไป คงเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็ก ที่อยู่บ้านตามล าพัง 
 จากการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในต าบลแม่ใสข้างต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น 
ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามล าพัง ลูกหลานออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้เกิดโรคซึมเศร้าเพ่ิมขึ้น จน
เริ่มมีปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในต าบลแม่ใสอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่
ออกไปท างานนอกบ้านหรือต่างจังหวัด ทิ้งให้เด็กและเยาวชนอยู่กับปู่ย่าตาย มักจะเกิดปัญหาตามมา เช่น 
ยาเสพติด เหล้า บุหรี่ มั่วสุม ท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น อาจท าให้เกิดปัญหาสังคมต่าง ๆ ตามมาได้ใน
อนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุดได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ที่นับวันจะเพ่ิมข้ึน จึงต้องด าเนินการในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็งมากขึ้นต่อไป 
 
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ 
 เนื่องจากประชาชนต าบลแม่ใสส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าสวน ท าไร่ 
เป็นหลัก และมีการท าอย่างอ่ืนเป็นอาชีพเสริมนอกฤดูท านา เช่น งานหัตถกรรม และรับจ้างทั่วไป แต่เดิม
เกษตรกรมักจะประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า ประชาชนมีรายได้ไม่พอ
ต่อการด ารงชีพ  
 ปัจจุบันรัฐบาลได้หันมาส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และลดรายจ่ายลง นโยบายการ
ประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร  ผลจากการด าเนินนโยบายดังกล่าวท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร โดยในต าบลแม่ใสมีประชาชนหันมาท าการเกษตร โดยเฉพาะการท านาเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งชาวนาที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลแม่ใส ตลอดจนบรรดาลูกหลานที่เคยออกจากบ้านไปท างานต่างถิ่นก็
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กลับคืนสู่บ้านเกิด หันกลับมาท าการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน เพราะมีความม่ันใจว่าอาชีพเกษตรกรรมสามารถท า
ให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ต่างจากในอดีตท่ีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  โดย
ในปี 2556 มีเกษตรกรในต าบลแม่ใสลงทะเบียนท านาจ านวน 2,051  ราย  คิดเป็นพ้ืนที่ปลูกทั้งสิ้น 7,012  
ไร่ 
 ในอนาคตจะมีประชาชนกลับมาประกอบอาชีพท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น องค์การบริหารส่วน
ต าบล  แม่ใส ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพท าการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น เช่น การให้
ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
จากการประกอบอาชีพ เป็นต้น 
 
สถำนกำรณ์ทำงด้ำนเทคโนโลยี 
 จากการที่สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
มากขึ้นและนับวันจะมีบทบาทในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ ที่ปัจจุบันมา
แทนที่โทรศัพท์บ้าน เนื่องจากสะดวกในการติดต่อสื่อสารและสามารถพกพาได้ทุกที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต ทีวีดาวเทียม เป็นต้น ในต าบลแม่ใสก็เช่นเดียวกัน มีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มากข้ึน เนื่องจาก
ปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ราคาถูกลง ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทในสังคมอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ 
 ในอนาคตก็จะยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น และคาดว่ามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในต าบลแม่ใสมากขึ้น
กว่าเดิม เมื่อเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ก็ย่อมมีโทษเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในต าบลแม่ใส อาจใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนอาจท าให้เกิดเป็นปัญหาสังคมขึ้นได้ ดัง
เห็นได้มากสื่อ  ต่าง ๆ ที่น าเสนอมาตลอด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสควรมีมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน ตลอดจนการป้องกันปัญหาต่าง ๆ อันอาจจะเกิดจากการน าเทคโนโลยีมา
ใช้อย่างไม่เหมาะสม เช่น การหมั่นตรวจตราร้านให้บริการคอมพิวเตอร์ ร้านเกมส์ออนไลน์ ในพ้ืนที่ 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการรับรู้ที่เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือที่คนในชุมชนจะได้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประโยชน์
และคุ้มค่าที่สุดต่อไป 
 
สถำนกำรณ์ทำงด้ำนสภำพแวดล้อม 
 จากการที่ต าบลแม่ใสมีพ้ืนที่บางส่วนติดกับกว๊านพะเยา ปัจจุบันมีการก่อสร้างพนังดินป้องกันน้ า
ท่วมบริเวณริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก และพัฒนามาเป็นถนนลาดยางรอบกว๊านพะเยาในปัจจุบัน ประกอบ
กับทางราชการมีนโยบายที่จะพัฒนากว๊านพะเยาหลายโครงการ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ปัจจุบันเริ่มมีประชาชนเข้ามาปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณริมกว๊านพะเยาบ้างแล้ว และ
คาดว่าจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะมีปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น 
ปัญหาน้ าเสีย ปัญหาการบุกรุกกว๊านพะเยา เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใสพบว่ามี



25 

 

ประชาชนจ านวนมากน าขยะจากครัวเรือนของตนไปทิ้งในที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น บริเวณริมถนนหนทาง 
บริเวณที่สาธารณะที่ว่างเปล่า ท าให้เกิดปัญหาขยะตามมา ซึ่งปริมาณขยะในครัวเรือนในปัจจุบันมีเป็น
จ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวิถีชีวิตของคน ในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไป มีการออกไปท างานนอกบ้านมาขึ้น เมื่อกลับมาบ้านก็จะมีการซื้อสิ่งของเพ่ืออุปโภค บริโภค
กลับมาด้วย จึงให้ท าปริมาณขยะในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นไม่ให้มีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ใสควรหามาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันแก้ไขปัญหา โดยการพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ต าบลตามอ านาจหน้าที่มาควบคุมก่อนที่ปัญหาจะลุกลามมากไปกว่านี้ เช่น การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ฯ 
ในพ้ืนที่ที่ก าหนด เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเร่งรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในต าบลแม่ใสเกิดความรัก
และหวงแหนชุมชนของตน ตลอดจนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

 
4.1  วิสัยทัศน์ 
        “  กำรคมนำคมสะดวก  มีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ  มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงท่ัวถึง  ประชำชนมีคุณภำพชีวิต 
ที่ดี มีกำรศึกษำ  พัฒนำสังคม  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ”    
4.2 พันธกิจ 
       1) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน   และพัฒนาแหล่งน้ า 
       2) สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน   และทุนประกอบอาชีพ 
       3) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน  และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
       4) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5) ก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  และปรับสภาพแวดล้อมในต าบล 
       6) สนับสนุนการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง  และการบริหาร 
       7) ส่งเสริมการรักษาคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.3 จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
       1) ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วน 
       2) ชุมชนมีรายได้เพียงพอและใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 
       3) ชุมชนสามัคคีและมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
       4) ประชาชนเห็นความส าคัญของการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5) สิ่งแวดล้อมชุมชนดี  มีภูมิทัศน์สวยงาม 
       6) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  และมีการบริหารจัดการที่ดี 
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       7) ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

จุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำ 
จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย (Tagets) ร้อยละ 
ปี 58-62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

1. ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ครบถว้นและมีแหล่งน้ าอุปโภค 
    บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร 
    อย่างเพียงพอ 

1) จ านวนครัวเรือนที่มี 
   โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
 
2) จ านวนครัวเรือนที่มีแหล่ง 
     น้ า อุปโภค – บริโภคและ 
     การเกษตรอย่างเพียงพอ 

1)ครัวเรือนที่มีโครงสร้าง 
   พ้ืนฐานครบถ้วนร้อยละ 100 
   ของครัวเรือนทั้งหมด 
2)ครัวเรือนที่มีแหล่งน้ า 
   อุปโภค - บริโภคและการเกษตร 
   ร้อยละ 100ของครัวเรือนทั้งหมด 

100% 
 
 

100% 

30% 
 
 

30% 

25% 
 
 

25% 

25% 
 
 

25% 

10% 
 
 

10% 

10% 
 
 

10% 

2. ประชาชนมีรายได้เพียงพอและ 
    ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น 

1) จ านวนประชาชนที่มีรายได้ 
     เพียงพอแก่การใช้จ่าย 

1) ประชาชนที่มีรายได้เพียงพอ 
    แก่การใช้จ่ายร้อยละ 100 ของ 
    ประชาชนทั้งหมด 

100% 
 

30% 
 

25% 
 

25% 
 

25% 
 

10% 
 

3. ประชาชนมีความเข้มแข็ง    
    มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1)จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 
   กิจกรรมเสริมสร้างความ 
   เข้มแข็งในชุมชน 
 
2) จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับ 
    การช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยัง 
    ชีพ 

1)ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   เสริมสร้างความเข้มแข็งใน 
   ชุมชนร้อยละ 100 ของประชาชน 
   ทั้งหมด 
2) จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ 
    ช่วยเหลือเรื่องเบี้ยยังชีพร้อยละ  
    100  ของประชาชนทั้งหมด 
 

100% 
 
 
 

100% 

60% 
 
 
 

100% 

10% 
 
 
 
- 

10% 
 
 
 
- 
 

10% 
 
 
 
- 

10% 
 
 
 
- 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย (Tagets) ร้อยละ 
ปี 58-62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

4. ประชาชนเห็นความส าคัญของ 
    การศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม 
    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) จ านวนประชาชนที่จบ 
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
2)จ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 
    กิจกรรมส่งเสริมศาสนา 
    วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ 
    ปัญญาท้องถิ่น 

1) ประชาชนที่จบการศึกษา 
    ขั้นพ้ืนฐานร้อยละ 100 
     ของประชาชนทั้งหมด 
2)ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
    ส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม 
    ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ร้อยละ 100 ของประชาชน 
    ทั้งหมด 

100% 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 

80% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 

5% 
 
 

5% 

5. สิ่งแวดล้อมชุมชนมีภูมิทัศน์ 
    สวยงาม 

1) จ านวนครัวเรือนที่มีการก าจัด 
     ขยะอย่างเหมาะสม 
 
2)จ านวนครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ติดกับ 
    แหล่งน้ าและมีการบ าบัดน้ าเสีย 
    ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 

1) ครัวเรือนที่มีการก าจัด 
     ขยะอย่างเหมาะสมร้อยละ 80 
     ของครัวเรือนทั้งหมด 
2)จ านวนครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ติดกับ 
    แหล่งน้ าและมีการบ าบัดน้ าเสีย 
    ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ า 

100% 
 
 

100% 
 
 

70% 
 
 

70% 
 

10% 
 
 

10% 
 

10% 
 
 

10% 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
 
 

5% 
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    ร้อยละ 80 ของครัวเรือน 
    ทั้งหมด 
 

 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพืน้ฐำน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย (Tagets) ร้อยละ 
ปี 58-62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 

6. บุคลากรด้านการเมืองและ 
   การบริหารมีความรู้ความ   
   เข้าใจใน การปฏิบัติงาน 
   และมีการบริหารจัดการที่ดี 

1) จ านวนบุคลากรด้าน 
    การเมืองและการบริหาร 
   ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิม 
    ประสิทธิภาพในการ 
    บริหารจัดการที่ดี 
 

1) บุคลากรที่ได้รับการ 
    อบรมร้อยละ 100  
    ของบุคลากรทั้งหมด 
 

100% 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 
 

7. ชุมชนมีความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1) จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 
    2,133 ครัวเรือน มีความ 
    ปลอดภัยในชีวิตและ 
    ทรัพย์สิน 

1) จ านวนครัวเรือนทุก 
     ครัวเรือนในเขต อบต. 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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บทที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ 
     

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
และสนับสนุนระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุน 

1.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า เพ่ือประชาชน 
1.3 การพัฒนา สนับสนุน และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

กองช่าง 
 

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
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1.4 การพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการผลิตแบบครบวงจร เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพ่ิมศักยภาพ การ
ประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล 

 
ส านักงานปลัด 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำและ
วัฒนธรรม 

2.1 การพัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม เพ่ือรองรับการ 
     เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.3 การส่งเสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาค 
     ประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
2.4 การส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคนใน 
     ชุมชนและท้องถิ่น 
2.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.6 การส่งเสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวัสดิการ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 
2.7 การส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิต
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม  

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส่วนสาธารณสุข ฯ 

 
ส านักงานปลัด 

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
     และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 
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3.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน  เพื่อการจัดการ  
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริหารจัดการด้าน
มลภาวะ 

กองสาธารณสุขฯ 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

4. ยุทธศำสตร์ควำมม่ันคงและกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อย 
 

4.1 ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
4.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.3 การพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 
     ทรัพย์สิน 
4.4 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาติ 
4.5 การเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนใน 
     ชาต ิ
4.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรประชาชน 

ส านักงานปลัด 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

5. ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 

5.1 การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
5.2 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเวทีเรียนรู้ภาคประชา    
    สังคม  
5.3 การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร และบุคลากรเพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนสร้างเวทีเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง 

 
ส านักงานปลัด 
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บทที่ 6 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

1. องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง  จ านวน     3     คน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกกันเอง  จ านวน     2    คน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวน     2     คน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน     2     คน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน     2     คน 
 โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจน
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
2. ก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 1. การติดตาม  (Monitoring) 
     การติดตาม   จะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว  
ซึ่งใช้เทคนิคเครื่องมือในการติดตาม เช่น Gant  Chart  ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี  มีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดเวลาที่ได้วางไว้หรือไม่  โดยใช้
เครื่องมือดังกล่าว 
 2.การประเมิน (Evaluation) จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  Criteria)  และ
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรบ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  2  ระดับ คือ 
 1. เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
 2. เกณฑ์การประเมินโครงการ 
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 เกณฑ์กำรประเมินผลหน่วยงำน   ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

* ผลผลิต 
* ผลลัพธ ์

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ 
  วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2.ความเสมอภาคและความ 
    เป็นธรรมในสังคม 

* การเข้าถึง 
* การจัดสรรทรัพยากร 
* การกระจายผลประโยชน์ 
* ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่ 
  ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่ม 
   เป้าหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ / หรือ 
   การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพ 
   ในการให้บริการ 

* สมรรถนะของหน่วยงาน 
* ความทั่วถึงและเพียงพอ 
* ความถี่ในการให้บริการ 
* ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากร 
   กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4.ความรับผิดชอบของ 
    หน่วยงาน 

* พันธกิจต่อสังคม 
* ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
* การให้หลักประกันความเสี่ยง 
* การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ 
  รับผิดชอบ 

5.การสนองตอบความต้อง 
   การของประชาชน 

* การก าหนดประเด็นปัญหา 
* การรับฟังความคิดเห็น 
* มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไข 
   ปัญหา 
* ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6.ความพึงพอใจของ    
   ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 

* ผลกระทบความพึงพอใจ 
* การยอมรับ / คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่ม 
   เป้าหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 
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7.ผลเสียหายต่อสังคม * ผลกระทบภายนอก  
   (ทางบวกและทางลบ) 
* ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

  
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรประเมินโครงกำร   ประกอบด้วย 8 เกณฑ์ 27 ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์มำตรฐำน 

(Standard  Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1.เกณฑ์ความก้าวหน้า 
   (Progress) 

* ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวม 
   ในช่วงเวลา 
* จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ 
* ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
* ระยะเวลาที่ใช้ไป 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายและ 
  วัตถุประสงค์ 
- ผลผลิตเป็นสัดส่วนกับที่บรรลุ 
  โครงการ 

2.เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
   (Efficiency) 

* สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
* ผลผลิตต่อก าลังคน 
* ผลผลิตต่อหน่วยเวลา 
* การประหยัดทรัพยากรใน 
   การจัดการ 

- ความคุ้มค่าต่อการลงทุน 
- จ านวนบุคลากรต่อปริมาณงาน 
- ผู้รับผลประโยชน์ในช่วงเวลา 

3.เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
   (Effectiveness) 
 

* ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
* ระดับการมีส่วนร่วม 
* ระดับความพึงพอใจ 
* ความเสี่ยงของโครงการ 

- ความพึงพอใจ/การแก้ไขปัญหา 
  ได้ยั่งยืน 
- ระยะเวลาการใช้งาน 
- ต้นทุนต่อผู้เดือดร้อน 

4.เกณฑ์ผลกระทบ 
   (Impact) 

* คุณภาพชีวิต 
* ทัศนคติและความเข้าใจ 
* การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 

- รายได้   คุณภาพชีวิต  ฐานะ 
   สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน 
- ผู้รับบริการเข้าใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง 

5.เกณฑ์ความสอดคล้อง 
   (Relevence) 

* ประเด็นปัญหาหลัก 
* มาตรการหรือกลยุทธ์ในการ 

- การล าดับปัญหาก่อนหลัง 
- โครงการตรงกับปัญหา / ความ 
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   แก้ไขปัญหา 
* ความต้องการหรือข้อเรียกร้อง 
   ของประชาชน 

   ต้องการ 
- ความสามารถแก้ไขปัญหาความ 
  ต้องการ 

6.เกณฑ์ความยั่งยืน * ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
* สมรรถนะด้านสถาบัน 
* ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
 
 
 
 

- งบประมาณที่ด าเนินการ / ขนาด 
  โครงการ 
- จ านวนผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
   กิจกรรมต่าง ๆ  
- โอกาสช่องทางการผลิตที่ 
   ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวช้ีวัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributes) 

  - ความเป็นกลางในการจัดสรร 
  ผลประโยชน์ (งบประมาณ) 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
    

* ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่ม 
   อาชีพ 
* ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
* ความเป็นธรรมระหว่างวัย 

- พิจารณาการเลือกปฏิบัติเจาะจง 
   เพศใดหรือ 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภาย 
  หน้าต่อคนรุ่นลูก 

8.เกณฑ์ความเสียหายของ 
    โครงการ 
 

* ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
* ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
* ผลกระทบด้านสังคมและ 
   วัฒนธรรม 

- พิจารณาสิ่งที่เกิดข้ึนจริงกับผล 
  กระทบที่จะเกิดตามมา 
- พิจารณาความเสียหายด้าน 
  เศรษฐกิจจากการด าเนิน  
 โครงการ 
- พิจารณาว่าโครงการส่งผลต่อ 
  ความเสื่อม หรือกระทบต่อ 
  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
  หรือไม่ 
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3. กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล  ได้ด ำเนินกำรดังนี ้
 3.1 การติดตามและประเมินผล  เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จหรือก่อนด าเนินการตาม 
โครงการ ๆ ละ 1  ครั้ง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.2 การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยประเมิน
ความส าเร็จหรือความคืบหน้าในการน าแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติอย่างน้อย  ปี
ละ  1  ครั้ง 
 3.3 เพ่ือประเมินผลแล้วเสร็จ  คณะกรรมการ ฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น , 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
รับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำคผนวก 
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