สภาพทัวไปและข้
่
อมูลพืน้ ฐานที่สาคัญขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สาบ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. สภาพทัวไป
่
1.1 ประวัติความเป็ นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ เดิมมีฐานะเป็ นสภาตาบลแม่สาบ ต่อมาได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ฐานะเป็ น องค์การบริหารส่วนตาบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 บัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลและให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สนิ
สิทธิเรียกร้อง หนี้สนิ และเจ้าหน้าทีข่ องสภาตาบลไปเป็ นขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกาศเมือ่ วันที่ 11
สิงหาคม 2542 และใช้ชอ่ื องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ บัดนัน้ เป็ นต้นมา
1.2 ลักษณะที่ ตงั ้
ตาบลแม่สาบตัง้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอสะเมิง อยูห่ า่ งจากอาเภอสะเมิง
ระยะทาง 19 กิโลเมตร มีเนื้อทีป่ ระมาณ 179.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 112,177.18 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นภูเขาอยูใ่ นเขตปา่ สงวน ทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็ นทีร่ าบระหว่างภูเขา มีภเู ขาล้อม
รอบมีแม่น้าทีส่ าคัญคือ แม่น้าแม่สาบ และแม่น้าแม่ขาน
1.4 อาณาเขตติ ดต่อ
ทิ ศเหนื อ
ทิ ศใต้
ทิ ศตะวันออก
ทิ ศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ตาบลปา่ แป๋
อาเภอแม่แตง
ตาบลบ่อแก้ว
ตาบลสะเมิงเหนือ ตาบลสะเมิงใต้
ตาบลยัง้ เมิน ตาบลบ่อแก้ว

1.5 เขตการปกครอง
จานวนหมูบ่ า้ นในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ มีทงั ้ หมด 10 หมูบ่ า้ นประกอบด้วย
หมูท่ ่ี 1 บ้านแม่ขาน
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายเพิม่ พูน ติยานิน
หมูท่ ่ี 2 บ้านอมลอง
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายทักษิณ ศรีวรรณะ
หมูท่ ่ี 3 บ้านงาแมง
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายบุญศรี สายบุญมา
หมูท่ ่ี 4 บ้านปางเติม
กานันฯคือ
นายอนุรกั ษ์ แสนคา
หมูท่ ่ี 5 บ้านแม่ตุงติง
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายอุดม อุทธาปา
หมูท่ ่ี 6 บ้านขุนสาบ
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายดนุพล ปูอ่ า้ ย
หมูท่ ่ี 7 บ้านหาดส้มปอ่ ย
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายวิมติ ร พุทธโส
หมูท่ ่ี 8 บ้านงิว้ เฒ่า
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายศรีไพร นิยะรัตน์
หมูท่ ่ี 9 บ้านนากู่
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายรัฐพงษ์ มอรูวี
หมูท่ ่ี 10 บ้านทุง่ ยาว
ผูใ้ หญ่บา้ นคือ นายอดุลย์ สายบุญมา
1.6 จานวนประชากร
ประชากรทัง้ สิน้ 3,456 คน แยกเป็ นชาย 1,768 คน หญิง 1,688 คน มีความหนาแน่ นเฉลีย่ 19 คน/
ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่เป็ นคนเมืองพืน้ ถิ่น มีชาวเขา 2 หมู่บา้ น คือบ้านนากู่ หมู่ 9 เป็ นชาวกระเหรีย่ ง
และลีซอ บ้านขุนสาบ หมู่ 6 เป็ นชาวกระเหรีย่ ง นอกจากนัน้ ยังมีชนเผ่าอืน่ ๆ เช่น ไทยลือ้ ซึง่ มีการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมกันอย่างกลมกลืน
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

ครัวเรือน
68
145
54
153
51
102
39
183
151
82
1,028

ชาย
126
275
84
283
91
210
58
293
230
118
1,768
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หญิ ง
122
251
87
279
82
192
52
289
225
109
1,688

รวม
248
526
171
562
173
402
110
582
455
227
3,456

2. สภาพทางเศรษฐกิ จ
2.1 อาชีพ
ก. การเกษตร มีพื ้นที่การเกษตรทังสิ
้ ้น 27,019.14 ไร่ พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ เช่น กระเทียม
ข้ าว สตรอเบอรี่ ดอกเก๊ กฮวย หญ้ าหวาน ถัว่ แขก ถัว่ แระ ถัว่ ลิสง หอมแดง กล้วยน้าว้า
ข้าวโพด
ข. การปศุสตั ว์ เช่น การเลีย้ งโค กระบือ สุกร ไก่ ปลาดุก ฯลฯ
ค. การอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ดอกเก๊กฮวย หญ้า
หวาน ผ้าทอบ้านงาแมง,ปางเติม ผ้าทอกระเหรีย่ งบ้านนากู่ การทากล้วยฉาบ การตีมดี
2.2 การพาณิ ชยกรรม และการบริ การ
สถานประกอบการด้านพาณิ ชยกรรม
ั๊
- สถานีน้ามัน
จานวน 9 แห่ง (ปมหลอด)
- ร้านค้าทัวไป
่
จานวน 28 แห่ง
- โรงสีขา้ วขนาดเล็ก
จานวน 15 แห่ง
ตาบลแม่สาบไม่มหี น่วยธุรกิจทีส่ าคัญในพืน้ ที่ มีแต่การประกอบกิจการขนาดเล็ก
2.3 สถานที่ ท่องเที่ ยว
 พระธาตุม่อนเปี ้ ยะ เป็ นโบราณสถานที่มีอายุมากกว่า 300 ปี เป็ นที่เคารพนับถือของชาวสะ
เมิง มีความเชื่อว่าพระธาตุแห่งนี ้ได้ บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ (เกษาธาตุ) ซึง่ ตังเด่
้ นอยู่บนภูเขา
ลูกเดียว ล้ อมรอบด้ วยทุ่งนาและป่ าเขาซึง่ เป็ นธรรมชาติที่สวยงาน ทุกปี คณะสงฆ์และราษฎร
ในอาเภอสะเมิงจะจัดพิธีอบรมสมโภชสรงน ้าพระธาตุในเดือน 6 เหนือ ขึ ้น 15 ค่า พระ
ธาตุตงอยู
ั ้ ่ที่บ้านหาดส้ มป่ อยหมูท่ ี่7 ต.แม่สาบ ห่างจากที่วา่ การอาเภอสะเมิงประมาณ 16
กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก
 ผายอง เป็ นสถานทีท่ างธรรมชาติสรรสร้างอย่างอัศจรรย์คอื มีกอ้ นหินซ้อนกันคล้าย ๆ กับ
พระเจดียอ์ นิ แขวนประเทศพม่า ราษฎรตาบลแม่สาบนับถือเป็ นสถานทีส่ าคัญยึดมันจิ
่ ตใจ
รอบ ๆ ผายองมี หมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรีย่ ง) และหมูบ่ า้ นชาวเขาเผ่าลีซอที่
ยังคงเป็ นหมูบ่ า้ นทีค่ งรักษาความเป็ นอยูโ่ ดยรูปแบบดัง้ เดิมไว้ โดยเป็ นหมูบ่ า้ นชาวเขาทีม่ ี
ประเพณีและวัฒนธรรมทีน่ ่าสนใจ
 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านแม่ตงุ ติ งตามพระราชดาริ
ตัง้ อยูห่ มูท่ ่ี 5 บ้านแม่ตุงติง
เกิดขึน้ โดยพระราชดาริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยีย่ มราษฎร
บ้านแม่ตุงติงในคราวแรกเป็ นสถานทีส่ าธิต การปลูกหม่อน เลีย้ งไหม ทอผ้า และ
การเกษตรนาร่อง การปศุสตั ว์ รวมทัง้ มีศนู ย์ศลิ ปาชีพ มีประชาชนทัง้ ในอาเภอและทีต่ ่าง ๆ
มาเยีย่ มชมเป็ นประจา

 พระธาตุดอยผาส้ม ตัง้ อยู่หมู่ ที่ 2 ตาบลแม่สาบเขตติดต่อกับบ้านอังคาย ตาบลยัง้ เมิน
เป็ นพระบรมธาตุทเ่ี ก่าแก่ไม่ทราบปี ทส่ี ร้างทีแ่ น่ชดั แต่ได้รบั การบูรณะโดยครูบาเจ้าศรีวชิ ยั
เมือ่ ประมาณ 70 ปี กอ่ น ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการบูรณฟื้นฟูให้กลับมาสวยงามและเป็ นที่
เคารพศักการะของประชาชนทัวไป
่
 น้าตกแม่นาเปอะ ตัง้ อยูห่ มู่ท่ี 2 ตาบลแม่สาบ เป็ นน้าตกสูง 7 ชัน้ มีน้าตลอดปี ยังคงความ
เป็ นธรรมชาติและสวยงามอยู่ เหมาะสาหรับผูท้ ช่ี อบพจญภัย และท่องเทีย่ วธรรมชาติ

3.สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
 ทีอ่ า่ นหนังสือพิมพ์ประจาหมูบ่ า้ น
 ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สาบ)

5
1
9
5
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด
 สานักสงฆ์
 โบสถ์

9
2
2

แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.4 ประเพณี ทางวัฒนธรรมที่ สาคัญ
 ประเพณีปีใหม่ลซี อ
 ประเพณีสรงน้าพระธาตุมอ่ นเปี๊ ยะ
 ประเพณีดาหัวจุมนุม
 ประเพณีสรงน้าพระธาตุดอยผาส้ม
 ประเพณีบชู าผายอง (พืชมงคล)
 ประเพณีคริสมาสต์ขนุ สาบ – นากู่

ช่วงเดือนมกราคม
ช่วงเดือนมีนาคม
ช่วงเดือนเมษายน
ช่วงเดือนพฤษภาคม
ช่วงเดือนพฤษภาคม
ช่วงเดือนธันวาคม

3.5 สาธารณสุข
 สถานีอนามัยประจาตาบล/หมู่บา้ น
2
 สถานบริการสาธารณสุขชุมชน
1
 อัตราการมีใช้และส้วมราดน้า ร้อยละ 97.52

แห่ง
แห่ง

(ประจาตาบลแม่

3.6 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ไม่มสี ถานีตารวจและสถานีดบั เพลิงในพืน้ ทีต่ าบลแม่สาบ ไม่มสี ายตราจ ตาบลแม่สาบอยูห่ า่ ง
จากสถานีตารวจภูธรอาเภอสะเมิงประมาณ 19 กิโลเมตร แต่ยงั ไม่เคยเกิดคดีรา้ ยแรงหรือปญั หา
อาชญากรรม

4. การบริ การพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมระหว่างตาบล หมูบ่ า้ น รวมเป็ นระยะทางทัง้ สิน้ 90 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้
 ถนนสายสะเมิง – บ่อแก้ว ระยะทาง 10 กิโลเมตร จากเขตตาบลสะเมิงใต้ ผ่านบ้านแม่ขาน
หมูท่ ่ี 1 ตาบลแม่สาบถึงเขตตาบลบ่อแก้ว ลักษณะเป็ นถนนลาดยาง ก่อสร้างโดย รพช.
สภาพชารุดบางส่วนแต่ยงั สามารถสัญจรไปมาได้
 ถนนสายแม่ขานใหม่ - ห้วยทรายขาว จากบ้านแม่ขาน หมูท่ ่ี 1 ตาบลแม่สาบ ผ่านบ้านหาด
ส้มปอ่ ย หมูท่ ่ี 7 ตาบลแม่สาบ ถึงเขตติดต่อตาบลยัง้ เมิน บ้านอมลอง หมูท่ ่ี 2 ตาบลแม่สาบ
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นถนนลาดยาง 8 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 2 กิโลเมตร สร้าง
โดยรพช.และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีชว่ งทีเ่ ป็ นถนนลูกรังบดอัด จากบ้านหาด
ส้มปอ่ ยหมูท่ ่ี 7 ถึงบ้านอมลอง หมูท่ ่ี 2 ระยะทาง 2 กิโลเมตร สภาพขรุขระเป็ นหลุมบ่อ สัญจร
ไปมาค่อนข้างลาบากในฤดูฝน
 ถนนสาย 6033 จากบ้านแม่สาบเหนือ ตาบลสะเมิงใต้ ถึงบ้านแม่ตุงติง หมูท่ ่ี 5 ตาบลแม่สาบ
ระยะทาง 18 กิโลเมตร ลักษณะเป็ นถนนลาดยาง สภาพใช้งานได้ ก่อสร้างโดย สานักงานทาง
หลงชนบท
 ถนนลาลองระหว่างหมูบ่ า้ นจากปากทางหมูบ่ า้ นงิว้ เฒ่า หมู่ท่ี 8 ตาบลแม่สาบ ถึงบ้านอม
ลอง หมูท่ ่ี 2 ระยะทาง 16 กิโลเมตร, หมูบ่ า้ นงิว้ เฒ่า หมูท่ ่ี 8 ตาบลแม่สาบถึงบ้านนากู่ หมูท่ ่ี
9 ตาบลแม่สาบ ระยะทาง 12 กิโลเมตร, บ้านนากู่ หมูท่ ่ี 9 ตาบลแม่สาบถึงบ้านขุนสาบหมู่
ที่ 6 ตาบลแม่สาบ สายที่ 1 ระยะทาง 15 กิโลเมตร, สายที่ 2 ระยะทาง 6 กิโลเมตร,
บ้านขุนสาบ หมูท่ ่ี 6 ตาบลแม่สาบถึงบ้านทุง่ ยาว หมูท่ ่ี 10 ตาบลแม่สาบ ระยะทาง 8
กิโลเมตร, บ้านทุง่ ยาว หมูท่ี 10 ตาบลแม่สาบถึงเขตบ้านแม่แพะ ตาบลสะเมิงเหนือ ระยะทาง
6 กิโลเมตร, บ้านปางเติม หมูท่ ่ี 4 ตาบลแม่สาบถึงบ้านใหม่ตน้ ผึง้ หมูท่ ่ี 4 ตาบลแม่สาบ
ระยะทาง 6 กิโลเมตร, บ้านแม่ตุงติง หมู่ท่ี 5 ตาบลแม่สาบถึงเขตบ้านแม่แพะ ตาบลสะ
เมิงเหนือ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ฤดูแล้งสามารถสัญจรไปมาได้ ฤดูฝนค่อนข้างลาบาก
และเดินทางไม่ได้
4.2 การโทรคมนาคม
 ทีท่ าการไปรษณียโ์ ทรเลข 1 แห่ง (เอกชน)
 มีการให้บริการติดต่อสือ่ สารทางโทรศัพท์ 7 แห่ง ดาเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทยเป็ นโทรศัพท์สาธารณะชนบท
 มีตโู้ ทรศัพท์สาธารณะ 9 แห่ง (ใช้การได้บางส่วน)

4.3 การไฟฟ้ า
 หมูบ่ า้ นทีม่ ไี ฟฟ้าเข้าถึง 9 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 จานวน 696
ครัวเรือน
 หมูบ่ า้ นทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าใช้ 1 หมูบ่ า้ น คือ หมู่ท่ี 9 บ้านนากู่ รวม 68 ครัวเรือน เนื่องจาก
เป็ นพืน้ ทีป่ า่ โซนเอ ไม่สามารถติดตัง้ อุปกรณ์เดินกระแสไฟได้ โดยการไฟฟ้าได้ตดิ ตัง้ ระบบ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน

5. ข้อมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ลักษณะภูมิอากาศ อากาศเย็นสบายตลอดปี
- อุณหภูมโิ ดยทัวไป
่
22 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมสิ งู สุดเฉลีย่
35 องศาเซลเซียส
- อุณหภูมติ ่าสุด
7 องศาเซลเซียส
5.2 แหล่งน้าธรรมชาติ
 แม่น้าสาคัญทีไ่ หลผ่านพืน้ ที่ มี 2 สาย คือน้าแม่ขาน น้าแม่สาบ
 ลาห้วยหรือลาน้าสาคัญทีไ่ หลผ่านพืน้ ที่ มี 5 สาย คือห้วยแม่อมลอง,ห้วยแม่แพะ,ห้วยแม่
ตุงติง,ห้วยแม่แขะ,ลาน้าแม่พร้าว,
5.3 แหล่งน้าที่ สร้างขึน้
 บ่อน้าตืน้ มี 32 บ่อ
 สระน้าหรือแหล่งเก็บน้าสะอาดบนผิวดินอืน่ ๆ มี 47 แห่ง
 ประปาหมูบ่ า้ น มี 8 แห่ง
 ประปาภูเขา มี 19 แห่ง
 หมูบ่ า้ นทีย่ งั ไม่มรี ะบบประปา มี 1 หมู่
 หมูบ่ า้ นทีข่ าดแคลนน้าใช้ มี 5 หมู่
 บ่อบาดาลมี 3 แห่ง
5.4 : ป่ าไม้
1. ปา่ เต็งรัง หรือปา่ แพะ หรือปา่ แดง หรือปา่ โคก สภาพพืน้ ทีค่ อ่ นข้างลาดชันสูง เป็ นดินลูกรัง
มีหนิ โผล่ ความอุดมสมบูรณ์ต่า กระจายทัวไป
่ พันธุไ์ ม้ทส่ี าคัญ ได้แก่ เต็ง รัง สนเขา ไผ่ เป็ นต้น
2. ปา่ เบญจพรรณ หรือปา่ ผสมผลัดใด ประกอบด้วยไม้สกั พันธุไ์ ม้ทส่ี าคัญ ได้แก่ ประดู่ปา่
สัก ตะเคียนหนู มะกอก เป็ นต้น

6. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
 การรวมกลุ่มของประชาชนในพืน้ ที่ ส่วนมากจะเป็ นการรวมกลุ่มในแต่ละหมูบ่ า้ น เช่น กลุ่ม
สตรีหมู่ ต่าง ๆ กลุ่มทาไม้กวาด กลุ่มทอผ้า
จุดเด่นของพื้นที่ (ที่ เอื้อต่อการพัฒนาตาบล)
 สถานทีส่ ว่ นใหญ่ยงั เป็ นสังคมเกษตรกรรม ควรได้รบั การส่งเสริมทางด้านการเกษตรทฤษฎี
ใหม่ เพือ่ ส่งเสริมแนงทางตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และยังลดการใช้
สารเคมีทไ่ี ม่จาเป็ นอันอาจเป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและประชาชน
รายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
 ประจาปี งบประมาณ 2550
1.รายได้ที่จดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม,ค่าปรับและค่าใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
2.รายได้ที่รฐั จัดสรรให้
หมวดภาษีจดั สรร
3.รายได้ที่รฐั อุดหนุนให้
เงินอุดหนุนทัวไป
่
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมรายรับ

22,636.14
23,590.49
48,390.35
27,951.00

บาท
บาท
บาท
บาท

5,715,251.23 บาท
3,853,623.00 บาท
3,143,388.00 บาท
12,834,830.21 บาท

7. ศักยภาพขององค์การบริ หารส่วนตาบล
(1) จานวนบุคลากร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป
่
ครูผดู้ แู ลเด็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวมทัง้ สิ้ น

7
1
4
2
4
18

คน
คน
คน
คน
คน
คน

(2) ตาแหน่ งในแต่ละส่วน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
ตาแหน่งในสานักปลัด
ตาแหน่งส่วนการคลัง
ตาแหน่งในส่วนโยธา
ตาแหน่งในส่วนการศึกษา
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทัวไป
่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
4
0
1
1
1
4
6

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

(3) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
7
2
5
2

คน
คน
คน
คน
คน
คน

โครงสร้ างการบริหารงานองค์ การบริหารส่ วนตาบลแม่ สาบ
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
เปลีย่ นแปลงฐานะจากสภาตาบลแม่สาบมาเป็ นองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่สาบ เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2542 เพือ่ ให้การบริหารงานเป็ นไปอย่างคล่องตัว และสามารถแก้ไขปญั หา
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรปู แบบการบริหารงาน ดังนี้
นายกองค์ การบริ หาร
ส่ วนตาบล
รองนายกฯ

รองนายกฯ

เลขานุการนายกฯ

ปลัดองค์ การบริหารส่ วน
ตาบล

สานักปลัด
นักบริหารงานทัว่ ไป 6
จนท.วิเคราะห์ฯ 3-5/6ว.
นักวิชาการเกษตร 3-5/6ว.
นิติกร 3-5/6ว.
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว.
จนท.บริหารงานบุคคล 3-5/6ว.
จพง.ธุรการ 2-4/5
จนท.บันทึกข้ อมูล 1-3/4
จนท.ธุรการ 1-3/4

ส่ วนการศึกษา
นักบริหารการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว.

ส่ วนการคลัง
นักบริหารงานคลัง 6
จพง.การเงินและบัญชี 2-4/5
จนท.พัสดุ 1-3/4
ลูกจ้ างประจา
จนท.การเงินและบัญชี

ส่ วนโยธา
นักบริหารงานช่าง 6
ช่างโยธา 1-3/4

หน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
หน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2546)
: องค์การบริ หารส่วนตาบลมีหน้ าที่ ต้องทาในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มแี ละบารุงรักษาทาน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และทีส่ าธารณะ รวมทัง้ การกาจัดมูลฝอยและสิง่
ปฏิกลู
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ งู อายุ และผูพ้ กิ าร
7. คุม้ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ น่ื ตามทีท่ างราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจา
เป็ นและสมควร
: องค์การบริ หารส่วนตาบลอาจจัดทากิ จการใดๆ ในเขตตาบล ดังต่อไปนี้
1. ให้มนี ้าเพือ่ การอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอี น่ื
3. ให้มแี ละบารุงรักษาทางระบายน้า
4. ให้มแี ละบารุงสถานทีป่ ระชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มแี ละส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มอี ตุ สาหกรรมในครัวเรือน
7. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิ อันเป็ นสาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
10. ให้มตี ลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกีย่ วกับการพาณิชย์
12. การท่องเทีย่ ว
13. การผังเมือง

ฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ

นายสมศักดิ ์ วงษาแก้ว
นายจารัส
สาธุเม
นายณรงค์เดช ไชยมูล

ตาแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

ฝ่ ายบริ หาร

นายพัฒนพงษ์ ไชยสุภา
นายรุง่ โรจน์ คาสุข
นายจรัล มะสะบุตร

ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

สมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สาบ จานวน 10 คน
1. นายจารัส
2. นายกริง่ ไพร
3. นายอินสอน
4. นายบุญปนั ๋
5. นายสงวน
6 นายประหยัด
7. นายสุวรรณ
8. นายบุญศรี
9. นายสมศักดิ ์
10. นายบุญศรี
11. นายสมบุญ
12. นายจันทร์
13. นายอนันต์
14. นายรส
15. นายอานวย
16. นายศุภวัตร
17. นายดารงศักดิ ์
18. นายวิสทุ ธิ ์
19. นายทองเหรียญ
20. นายวินยั

สาธุเม
โปธา
อินเหลือละ
ไชยานะ
มุกดานันท์
ปญั ญะแสง
มาละฟู
สิงห์ต๊ะ
วงษาแก้ว
วาษาแก้ว
แสงหมืน่
มอรูวี
อุตมะติง
มีแรง
นิยรัตน์
กองรัตน์
เพียรชนะ
สินเช้า
วงษาแก้ว
เครือคามะ

หมู่ 1
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 10

ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ
ต.แม่สาบ

อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง
อ.สะเมิง

จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

การบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สาบ
1. คณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบงานนโยบาย หรืองานอืน่ ใดทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสังให้
่ เป็ น
หน้าทีข่ องคณะผูบ้ ริหารโดยเฉพาะ
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานส่วนตาบล ตลอดจนลูกจ้าง และรับผิดชอบใน
งานประจาทัวไปขององค์
่
การบริหารส่วนตาบล

ส่ วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. วิ สยั ทัศน์ การพัฒนาจังหวัด
“ นครแห่งชีวิต และความมังคั
่ ง่ ”
“ City of Life and Prosperity ”
นครแห่งชีวิตและความมังคั
่ ง่ : เป็ นเมืองทีใ่ ห้ความสุขและชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าแก่ผอู้ ยูอ่ าศัยและผูม้ าเยือน ในฐานะ
เมืองที่
น่าอยูแ่ ละน่าท่องเทีย่ วในระดับเอเชีย พร้อมกับเป็ นประตูการค้าการลงทุนสู่
สากล

2. วิ สยั ทัศน์ การพัฒนาอาเภอ
อาเภอสะเมิง เป็ นศูนย์รวมองค์กรภาครัฐ/เอกชน ตลอดจนองค์กรท้องถิน่ ในทุกระดับ โดยยึดนโยบาย
ของรัฐบาลนามาสูก่ ารปฏิบตั ิ อาศัยการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ นหลัก เน้นให้มปี ระชาคมตาบล หมูบ่ า้ น ในการ
แก้ไขปญั หาร่วมกัน ตรวจสอบการทางาน โดยอาศัยการกระจายอานาจลงสูป่ ระชาชน
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- พัฒนาศักยภาพคนและองค์กรชุมชนในการร่วมกันทา ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโดยอาศัยภูม ิปญั ญาท้องถิน่
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สร้างความมันใจในการดู
่
แลความมันคงภายใน
่
และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ด้านพัฒนาเศรษฐกิ จและชุมชน
- พัฒนาระบบการเกษตรแบบผสมผสานบนพืน้ ฐานเศรษฐกิจชุมชนทีเ่ หมาะสมกับสภาพท้องถิน่
ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยังยื
่ น และพัฒ นาทักษะในการประกอบอาชีพ ทัง้ อาชีพ หลัก และอาชีพเสริม ให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ปรับปรุงพัฒนาสาธารณู ปการ และระบบสาธารณู ปโภค ให้ได้มาตรฐาน สะดวกและเพียงพอ
ต่อความจาเป็ น
- ผลักดันการแก้ไขปญั หาทีด่ นิ ทากิน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
- จัดการทรัพ ยากรธรรมชาติบ นพื้น ฐานการอนุ รกั ษ์ และส านึ กรับ ผิดชอบต่อสังคมในการใช้
ประโยชน์ เพือ่ ให้สภาพแวดล้อมทีด่ ขี องอาเภอยังคงอยู่
ด้านการเมือง การปกครองปละการพัฒนาการบริ หารงานบริ การ
- พัฒนาศักยภาพของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการตรวจสอบการเมือง
ทุกระดับทัง้ ในด้านการบริหาร การปกครอง การงบประมาณ

3. วิ สยั ทัศน์องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่สาบ
“ตาบลอยู่เย็นเป็ นสุขร่วมกัน”
โครงสร้างพืน้ ฐานครบครัน ก้าวทันข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี เชิดชูประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม
สังคมคุณธรรมนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ยกระดับคุณภาพชีวติ ชุมชนแข้มแข็ง ใส่ใจผูด้ อ้ ย
โอกาส อนุรกั ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังยื
่ น

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตาบล
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่ วามยังยื
่ น
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น
4. การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5. การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. วัตถุประสงค์
- เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอันได้แก่ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง โดย
มุง่ เน้นโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ การเกษตร สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ แก่ชมุ ชน
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ก่อสร้างทางคมนาคมขนส่งให้ทวถึ
ั่ ง
- ซ่อมแซมทางคมนาคมขนส่งให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์
- พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
- พัฒนาบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรคมนาคมต่างๆ
- ก่อสร้างและซ่อมบารุงอาคาร สถานทีส่ าธารณประโยชน์
3. แนวทางดาเนิ นการ
- พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
- พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเกษตร
- พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ความยังยื
่ น

1.
-

วัตถุประสงค์
ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
ส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพืน้ เมือง
สนับสนุนการจัดตัง้ กองทุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์
สนับสนุนกิจกรรมและให้ความรูแ้ ก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ระดับรายได้ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้
- มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ตลอดจนมีการขยายธุรกิจบนพืน้ ฐานและความพร้อมของชุมชน
- กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์ต่าง ๆ ได้รบั การสนับสนุนและมีการจัดการอย่างเป็ นระบบ
- มีการพัฒนาระบบการผลิตและระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
- ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละกระบวนการเรียนรูจ้ นสามารถขยายผลไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. แนวทางดาเนิ นงาน
- จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
- สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ,กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์
- สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
3. ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศอย่างยังยื
่ น
1. วัตถุประสงค์
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการ,การแก้ไขปญั หาและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- เพือ่ สร้างจิตสานึกให้ชมุ ชนรูส้ กึ หวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการให้ความรูแ้ ละปลุกจิตสานึกในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
- มีการจัดการปญั หาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเป็ นระบบและได้มาตรฐาน
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ พัฒนา ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศใน
ท้องถิน่
ให้คงอยูอ่ ย่างยังยื
่ น
- เกิดแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ และมีการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ทีใ่ ห้เป็ นทีร่ จู้ กั ของประชาชนทัวไป
่
3. แนวทางการดาเนิ นงาน
- การจัดการสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์ชมุ ชน
- การป้องกัน,อนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การสร้างจิตสานึกชุมชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

4. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูและสืบสาน ศิ ลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
1. วัตถุประสงค์

- ประชาชนมีจิตสานึก ตระหนึกถึงการมีสว่ นร่ วมในการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ในแนวทางที่ถกู ต้ องชัดเจน
- สร้ างความเชื่อมดยงระหว่างศิลปวัฒนธรรม กับวิถีชีวิตของคนท้ องถิ่นในปั จจุบนั ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริ มวัฒนธรรม จริ ยธรรม และกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ชุมชนมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของตนเอง
- มีการจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
- มีการสร้างแหล่งเรียนรูเ้ พือ่ การสืบค้นภูมปิ ญั ญา/เอกลักษณ์ทอ้ งถิน่
3. แนวทางดาเนิ นงาน
- การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
- การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี
- การเชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ผดู้ อ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการของรัฐอย่างทัวถึ
่ ง
- เพือ่ ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละนาสูก่ ารพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
- เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชนมีสขุ ภาพดีทงั ้ ร่างกายและจิตใจ
- เพือ่ ให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปญั หาความยากจนของตนเองและชุมชน
- เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถนาข้อมูลข่าวสารและระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่าง
เหมาะสม
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รบั การบริการและสวัสดิการจากรัฐอย่างทัวถึ
่ ง
- งานด้านการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบได้รบั การพัฒนาและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบบริการสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน ประชาชนมีสขุ ภาพร่างกาย
ที่
แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
- ประชาชนทีป่ ระสบปญั หาความยากจนสามารถพึง่ พาตนเองได้
- ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การบริการข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีทจ่ี าเป็ นในการนาไปพัฒนา
คุณภาพ
ชีวติ
3. แนวทางดาเนิ นงาน
- จัดสวัสดิการแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส
- การส่งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
- การส่งเสริ มด้ านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
- การแก้ ไขปั ญหาความยากจน
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลข่าวสาร
6. ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย

1. วัตถุประสงค์
- เพือ่ ให้ประชาชนมีความสามัคคี สามารถดารงชีวติ ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ มีภมู คิ นุ้ กันจากอบายมุขและสิง่ เสพติด สามารถป้องกันและรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบตั ิ
ต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในการป้องกันและแก้ไขปญั หาในชุมชน
เกิด
การพัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัคร และบุคลากรของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในการเฝ้าระวัง
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์แนะแนวทางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ั
- ปญั หายาเสพติดและปญั หาอบายมุขลดลง มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปญหาอย่
างจริงจังและเป็ น
ระบบ
3. แนวทางดาเนินงาน
- ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด
- เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้ แก่ชมุ ชน
- กระตุ้นการมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาโดยมุง่ เน้ นทุกภาคส่วนของชุมชน
7. ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
1. วัตถุประสงค์
- เพือ่ สร้างความสามารถของหน่วยงานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารรัฐกิจภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาลทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิ ์พร้อมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
2. เป้ าหมายการพัฒนา
- ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนของตนเอง
- บุคลากรของหน่วยงาน,ผูน้ าชุมชน และสมาชิกกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รบั การพัฒนาขีดความสามารถและมี
ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
- หน่วยงาน,กลุ่มองค์กรต่างๆ มีเครือ่ งมือเครือ่ งใช้,อาคารสถานทีแ่ ละวัสดุอปุ กรณ์ทเ่ี พียงพอต่อการ
ดาเนินงาน
3. แนวทางดาเนิ นงาน
- การพัฒนาเพิม่ ศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ
- ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
- ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพือ่ จัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน
- จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
- พัฒนาระบบการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี โดยเรียงลาดับก่อน – หลัง
1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่ วามยังยื
่ น
3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยังยื
่ น
4 การอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
5 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน
6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7 การบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
1.2 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่ น
1.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
2.พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเกษตร
3.พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ความยังยื
่ น
1. จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยธุรกิจ, กองทุน, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มสหกรณ์
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ,กระบวนการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
1.2.3 ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศอย่างยังยื
่ น
1. การจัดการสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศน์ชมุ ชน
2. การป้องกัน อนุรกั ษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. การสร้างจิตสานึกชุมชนในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
1.2.4 ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูและสืบสาน ศิ ลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่ น
1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา
2. การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม ประเพณี
3. การเชือ่ มโยงวิถชี วี ติ ชุมชน กับจารีตประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
1.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
1. จัดสวัสดิการแก่ผ้ ดู ้ อยโอกาส
2. การส่งเสริ มการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
3. การส่งเสริ มด้ านกีฬา สาธารณสุขและสุขภาวะชุมชน
4. การแก้ ไขปั ญหาความยากจน
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลข่าวสาร
1.2.6 ยุทธศาสตร์ การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
1. ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาอบายมุขและสิ่งเสพติด

2. เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้ แก่ชมุ ชน
3. กระตุ้นการมีสว่ นร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาโดยมุง่ เน้ นทุกภาคส่วนของชุมชน
1.2.7 ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ ดี
1. การพัฒนาเพิม่ ศักยภาพให้แก่บุคลากรและกลุ่มองค์ต่างๆ
2. ส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมด้านการเมือง,การบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
3. ส่งเสริมองค์กรต่างๆ เพือ่ จัดกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมมวลชน
4. จัดหาทรัพยากร,วัสดุ,อุปกรณ์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
5. พัฒนาระบบการการบริหารองค์กรและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

5. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตจังหวัด
(พ.ศ.2552 – 2556)
วิ สยั ทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จังหวัดเชียงใหม่
“ เป็ นกลไกในการสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ และเป็ นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิน่ บน
พืน้ ฐานของความเข้าใจในปญั หา และศักยภาพของท้องถิน่ ด้วยการบูรณาการการบริหารจัดการในพืน้ ทีอ่ ย่างมี
ประสิทธิภาพ ”
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2551 – 2553)
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ความยังยื
่ น
3. การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู และบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ระบบนิ เวศน์ อย่างยังยื
่ น
4. การอนุรกั ษ์ ถ่ายทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณี ส่งเสริ มวิ ถีชีวิต ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
7. การพัฒนาการบริ หารการจัดการบ้านเมืองที่ ดี

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตจังหวัดเชี ยงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ ฐาน
พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเกีย่ วกับการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของท้องถิน่ เพื่อให้รถู้ งึ ความต้องการในการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานของแต่ละท้องถิน่ อย่างแท้จริง สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญ ความจาเป็ นหรือความเร่งด่วน รวมถึงชีใ้ ห้เห็นถึง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั อย่างชัดเจน มีการบูรณาการข้อมูล
ระหว่าง หน่วยงานเพื่อลดความซ้าซ้อนของโครงการ สามารถ
กาหนดแนวทางในการเชื่อมโยงหรือการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้การตัดสินใจด้านงบประมาณ
เป็ นไปอย่างมีสว่ นร่วม มีเหตุผล โปร่งใส มีความพอประมาณและ
คุม้ ค่าในการลงทุน

1.2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเกษตร
การศึกษาและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีจ่ ะสามารถเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการเกษตรในท้องถิน่ ทัง้ ในด้าน
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดค่าใช้จ่าย การกระจายสินค้า เช่น
การจัดตัง้ ดูแลตลาดกลาง โรงสีชุมชน โรงปุ๋ยอินทรีย์ โกดัง ห้อง
เย็น เป็ นต้น

1.3 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งด้าน
สาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ
การดาเนินการเกีย่ วกับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งทัง้ ทางบกและน้า รวมถึงการจัดการจราจรในพืน้ ทีใ่ ห้มี
ประสิทธิภาพการพัฒนาและบารุงรักษาแหล่งน้า ระบบประปา การวาง
และปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การพัฒนาเศรษฐกิ จตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ความยังยื
่ น

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียง

การเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีด่ าเนินการเกีย่ วกับ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อร่วมสร้างกระแสเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมี
ทิศทาง ร่วมกันพัฒนากิจกรรมตัวอย่างทีเ่ ป็ นรูปธรรมในสาขาต่าง ๆ
ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรม บริการตัง้ แต่ระดับบุคคล ชุมชน ธุรกิจ
ขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ รวมทัง้ พัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
กระบวนการเรียนรู้ และขยายผลไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ในการดาเนินธุรกิจ

2. 2 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุม่ (Cluster)
การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าท้องถิน่
ต่าง ๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ให้
สามารถดาเนินการแบบบูรณาการในลักษณะการรวมกลุม่
(Cluster)เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับสินค้า/บริการ ทัง้ ในด้านการ
ท่องเทีย่ ว การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ตามศักยภาพของพืน้ ทีใ่ ห้
ได้มาตรฐาน และมีการใช้เทคโนโลยี ระบบการควบคุมการผลิตที่
ช่วยลดต้นทุน เพิม่ คุณภาพ และมูลค่าสินค้า/บริการ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรับประกันคุณภาพสินค้า มี
การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน และก่อให้เกิดการแสวงหาโอกาส
ทางการตลาดใหม่ ๆ

2.3 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิน่ เพื่อเป็ นฐานการผลิต
ทางด้านการเกษตรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด โดยใช้
แนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่

2.4 สร้างภูมิค้มุ กันของระบบเศรษฐกิ จ
การส่งเสริมให้เกิดการออมในทุกระดับ การขยายธุรกิจบน
พืน้ ฐานและความพร้อมของชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
การประกอบธุรกิจในระบบ ได้อย่างเสรีและเป็ นธรรม พัฒนาและ
สนับสนุนให้เกิดการกระจายผลประโยชน์อย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม และระบบนิ เวศอย่างยังยื
่ น

แนวทางการพัฒนา
3.1 การปลูกจิ ตสานึ กในการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม
การศึกษารวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลเกีย่ วกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่
ควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากร

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ จิตสานึก
และความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แก่ชมุ ชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการ
ผลิตและบริโภค เพื่อลดผลกระทบทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม

3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
อย่างยังยื
่ น
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม และระบบการแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมโดยให้ชมุ ชน
ดาเนินการด้วยตนเองมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตพืน้ ที่ (Zoning) การกาหนดบทบัญญัตขิ อ้ บังคับและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อควบคุมกิจกรรมทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพชีวติ

3.3 พัฒนาตัวอย่างความสาเร็จที่เป็ นรูปธรรม
การศึกษาดูงาน การหาต้นแบบเพื่อเทียบเคียงวิธกี ารบริหาร
จัดการ จนถึงการคัดเลือกพืน้ ทีเ่ พื่อทาการบ่มเพาะแนวทางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศ
เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสาเร็จทีเ่ ป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็ นต้นแบบ
และแนวทางในการพัฒนา เพื่อทาการขยายผลได้อย่างต่อเนื่องสู่
ท้องถิน่ อื่นๆ

3.4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ
การพัฒนาและสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วแลก
เปลีย่ น เรียนรูเ้ ชิงนิเวศในแต่ละท้องถิน่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

4. การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟูและสืบสานศิ ลปวัฒนธรรม 4.1 การจัดการแหล่งการเรียนรู้
การจัดการองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ การสร้างแหล่งเรียนรูเ้ พื่อการสืบค้นภูมปิ ญั ญา/
เอกลักษณ์ทอ้ งถิน่ การพัฒนาระบบข้อมูลการวางแผนพัฒนาและ
เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ รวมทัง้ บูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน
แหล่งประวัตศิ าสตร์ทส่ี าคัญ

4.2 การเชื่อมโยงวิ ถีชีวิตชุมชนกับศิ ลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมกับวิถชี วี ติ
ั บนั การจัดกิจกรรมและการสร้างกลุ่มส่งเสริม
คนท้องถิน่ ในปจจุ
วัฒนธรรมท้องถิน่ และคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงกิจกรรมทางศาสนา
การส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะใน
ั
แขนงต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญญาท้
องถิน่

4.3 การส่งเสริมสถาปัตยกรรมท้องถิ่ น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาปตั ยกรรมต่างๆมีการ
ออกแบบหรือก่อสร้างโดยคงเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ตลอดจนการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีด่ าเนินการ
เกีย่ วกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปตั ยกรรม ให้มสี ว่ นร่วม
ในการพัฒนาเมืองให้คงไว้ซง่ึ ศิลปะทางด้านสถาปตั ยกรรมล้านนา

4.4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม
การสนับสนุนเชื่อมโยงแหล่งท่องเทีย่ วแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เชิงวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่ เป็ นการนาศิลปวัฒนธรรม วิถชี วี ติ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาเป็ นจุดขายทีแ่ ตกต่างและยังยื
่ น ใน
ขณะเดียวกันยังเป็ นการกระตุน้ ให้ชมุ ชนมีความภาคภูมใิ จและมีสว่ น
ร่วมในการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ของเชียงใหม่สบื ไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

แนวทางการพัฒนา
5.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการปลูกฝังแนวคิ ด
เศรษฐกิ จพอเพียง
การกระตุน้ และปลูกฝงั จิตสานึก ให้ชมุ ชนเกิดความตระหนัก
และเข้าใจ พร้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบตั ไิ ด้ โดย
ดาเนินการในลักษณะของเครือจ่ายความร่วมมือ ในทุกระดับตัง้ แต่
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อกาหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในการ
ปลูกฝงั แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนนาไปสู่
การปรับกระบวนทัศน์ในการดาเนินชีวติ

5.2 การส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
การจัดการศึกษาทัง้ ในระบบ และนอกระบบทีม่ คี ุณภาพ
พร้อมทัง้ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละ/หรือ
ศูนย์การเรียนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอสาหรับประชาชนทุกระดับ
เพื่อก้าวไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้

5.3 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน
การพัฒนาให้มรี ะบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีทกั ษะ
ในการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทัง้ ร่างกายและจิตของคนในชุมชน

5.4 การสงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาส
การศึกษารวบรวมข้อมูลผูด้ อ้ ยโอกาสในท้องถิน่ การ
กาหนดแนวทางในการสงเคราะห์ผทู้ ด่ี อ้ ยโอกาสและประชาชนชาย
ั ยการ
ขอบ ทังในด้
่ านการศึกษา การพัฒนาอาชีพ การเข้าถึงปจจั
ผลิต รวมทัง้ การติดตามประเมินผลการสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผดู้ อ้ ยโอกาสสามารถพึง่ พาตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
6 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา
6.1 กระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้ นทุกภาคส่วนในชุมชน
การดาเนินกิจกรรมเพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้เกิดความตะ
ั
หนักในการมีสว่ นร่วม ร่วมกันรับผิดชอบต่อปญหาในสั
งคมและ
ชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรขององค์กร/
หน่วยงาน ในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์แนวทางใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.2 การป้ องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่ ง
เสพติ ด
การร่วมมือและเชื่อมโยงกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกันในการ
ั
แก้ไขปญหาอาชญากรรม
อบายมุขและสิง่ เสพติด ในการกาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา สถานศึกษา และสถานทีท่ างาน

อย่างเป็ นระบบ

6.3 เสริมสร้างประสิ ทธิ ภาพในการรักษาความสงบปลอดภัย
ให้แก่ชมุ ชน
พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษาความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทัง้ ในด้านการพัฒนา บุคลากร
การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการพัฒนาเครือข่าย
ในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
7.1 การสร้างจิ ตสานึ กและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐ
การปรับกระบวนทัศน์ และสร้างจิตสานึกของบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐให้มนี วัตกรรมในการบริการจัดการการทางานทีจ่ ะมุ่งไปสู่
ประโยชน์สขุ ของประชาชน โดยประชาชนได้รบั ความพึงพอใจ

7.2 เสริมสร้างประสิ ทธิ ภาพและธรรมาภิ บาลในการบริหาร
จัดการ
การพัฒนาประสิทธิภาพโดยทุ่งเน้นความคุม้ ค่าในการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจ เน้นการบริการโดยคานึงถึงความต้องการของ
ประชาชน เพิม่ บทบาทภาคเอกชนในกิจกรของรัฐ เพื่อลดภาระการ
ลงทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจนพัฒนากลไก
การกากับดูแลทีเ่ ข้มแข็งและโปร่งใสโดยคานึงการควบคู่ไปกับการ
ปลูกจิตสานึกข้าราชการให้ยดึ หลักคุณธรรม จริยธรรม การ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม การพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน

และการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เคร่งครัด

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบควบคุม
การเปิ ดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอแนะและ
กาหนดบทบัญญัติ รวมถึงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประสาน
ประโยชน์ ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุลส่งเสริม
และจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามทีก่ ฎหมาย
กาหนด และส่งเสริมให้มกี ารตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
วิ สยั ทัศน์ จงั หวัดเชียงใหม่ “ นครแห่งชีวติ และความมังคั
่ ง่ ” (City of Life and Prosperity)
คาอธิ บาย : จังหวัดเชียงใหม่จะเป็ นเมือทีใ่ ห้คณ
ุ ค่าแก่ทกุ ชีวติ ทีอ่ าศัยอยูแ่ ละมาเยือน เป็ นเมืองทีม่ คี วามมัง่
คัง่ และพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัดเชียงใหม่ตามแผนปฏิ บตั ิ ราชการ 4 ปี
1. การพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมภิ าคอนุภมู ภิ าคลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และเอเชียใต้
(BIMSTEC)
2. การพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต และบริการใหม่บนพืน้ ฐานของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจฐานความรู้
3. การพัฒนาการประกอบการหัตถกรรมบนพืน้ ฐานวัฒนธรรมเดิม เชือ่ มโยงวัฒนธรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
แข่งขันได้และยังยื
่ น
4. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วทีแ่ ข่งขันได้และยังยื
่ น
5. การพัฒนาการเกษตรให้มมี ลู ค่าเพิม่ แข่งขันได้อย่างยังยื
่ น
6. การอนุรกั ษ์ สืบสาน ถ่ายทอด พัฒนาและเฝ้าระวังวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประชาชน
7. ดารงความเป็ นฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์
และ
สิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
8. การเสริมสร้างความมันคงของชี
่
วติ และสังคม

9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน เพือ่ สร้างสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และ
การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
10. การแก้ไขปญั หาความยากจน โดยใช้แนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทัง้ พัฒนาการบริการ
ด้าน
สังคมทีจ่ าเป็ นต่อการสร้างอาชีพและเพิม่ รายได้ รวมถึงโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระดับครัวเรือน
และ
ชุมชน
11. การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
12. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี

